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LEDENADMINISTRATIE (tijdelijk) 

Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en 

voor informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met:  

Leo Persoon, Tel.: 015 – 212 42 89. Of email: lpersoon@ziggo.nl 

 

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 
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 9 voor de maand september 2022,  met weer nieuwe 

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

voor de volgende artikelen: 

- Al uitgezomerd?, bijdrage van de voorzitter, zie pag. 6 en 7. 

- Koffieochtenden bij Pro Grotius Praktijkonderwijs, zie pag. 10. 

- KBO Dagtocht naar de Achterhoek, zie pag. 11. 

- Gratis sporten en beweegactiviteiten proberen tijdens de Delftse 

 Sportweek, zie pag. 12 en 13. 

- Ongezien. Een voorstelling over eenzaamheid, zie pag. 14. 

- KBO Zuid-Holland  - Presentatie over zingeving, zie pag. 15. 

- Met de museumclub naar Trompenburg(verslag), zie pag. 17. 

- Interview met Koos de Ridder, zie pag. 18 en 19. 

- ‘Uit het archief’,  nummer 100, zie pag. 19 en20. 

- ‘Uit het archief’, nummer 1, zie pag. 21 en 22. 

 

Namens de redactie,     

Leo Persoon 

 

 

 

De contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 27,50.  

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

vermelding van ‘contributie 2022’. 

Mocht u voor iemand anders betalen, dan graag de naam vermelden 

voor wie u betaald. 

Nummer 10 – oktober 2022,  verschijnt op 28 september 2022. 

Copy inleveren vóór 16 september 2022. 
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AGENDA  SEPTEMBER 2022 

   6 sept. Creaochtend. 

 Aanvang: 9.30 uur.  

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 13 sept. Wandelen. 

  Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant ‘De Schaapskooi’ 

in het ‘Delftse Hout’. 

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 14 sept. Stoelyoga. 

  Aanvang: 10.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 15 sept. Bingo. 

   Aanvang: 14.00 uur.  

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 21 sept. Busreis naar de Achterhoek. 

   Vertrek: vanaf Huize Stefanna om 09.00 uur. 

  Aart van der Leeuwlaan 904. 

27 sept. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

 

 

NIEUWE LEDEN 

Mevr. G. Westendorp   Kristalweg 62  

Mevr. R. Hollestelle - van Seuren Van Miereveltlaan 27 

Mevr. P. Rijgersberg   Vorrinkplein 1124 

Mevr. G.L.M. Diepenbroek - Beijer Angolastraat 14 

Mevr. A.J.M. Duijvesteijn  Reinier de Graafweg 588 

Het bestuur heet de nieuwe leden  van harte welkom 

als lid van de KBO 



 

 

5 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

Mevr. A.W. Andela - Gerbrands  Geertruyt van Oostenstraat 14 

Mevr. C.C.M Vroemen - Brocken Vorrinkplein 145 

Mevr. M.M. Gerrebrands  Cort v.d. Lindenstraat 245 

Mevr. J.P.M. van Lier – Overgaag Papsouwselaan 147 

Mevr. S.C.M. Kleis – van Veen  Odulphusstraat 24 

Mevr. A.M. Surtel – Verhoeven  Cort van der Lindenstraat 343 

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

in de vrede van onze verrezen Heer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 
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AL UITGEZOMERD? 

Wat een prachtige zomer. lk kan me niet voorstellen dat u geen vreugde, 

energie en een zomergevoel heeft beleefd en ervaren van zomer 2022. 

DE ZEE VAN TIJD HEEFT HET MOOISTE STRAND  

lk vond het een mooie gedachte. Eentje om over na te denken.  

En nog een diepere gedachte: 

WIND EN ZEE, 

STRAND EN ZAND, 

STORM EN REGEN, 

LACHEN EN LEVEN. 

Het leven in een note(n)dop. Ik kan het niet mooier maken. 

lk weet dat velen van u hun hart hebben verpand aan de KBO, tevreden 

leden zijn er die door omstandigheden niet kunnen of willen meedoen met 

de Zomerschool, maar het een en ander wel volgen. 

Welnu, de Zomerschool is voorbij en succesvol afgesloten. Elf activiteiten, 

wel of niet door u overboekt, waarbij de mutaties dit jaar niet van de  lucht 

waren, waardoor tocht nog een groot aantal deelnemers van de 

reservelijsten konden worden gebeld en blij gemaakt. 

Een explosie van opgaven waardoor (lang) niet iedereen aan gekozen 

activiteiten mee kon doen, of moesten ‘kiezen’ voor wat anders. 

Een en ander liep even anders dan verwacht. Met name de rondvaart over 

zeven rivieren was zo populair dat er veel meer mensen mee wilden als dat 

kon. De reservelijst werd nog wel aangesproken, maar droogde helaas niet 

op. Teleurgestelde, soms zelfs boze mensen. Begrijpelijk!   

Dan huren jullie toch nog een ‘bussie’ was het advies. U moet weten dat 

dat zomaar niet kan. Er wordt met subsidie gewerkt. Deze moest natuurlijk 

al lang aangevraagd zijn. Een bootreis zonder subsidie zou al gauw twee 

keer zo duur geweest zijn. Dat is zomaar niet een twee drie te regelen. Wat 

denkt u van de busonderneming. De afspraken met Spido? 

Een ‘bussie’ bracht geen oplossing. En daarbij komt dat de vrijwillige 

bestuursleden verantwoordelijkheid dragen, willen dragen. Maar er zijn 

grenzen. 

 



 

 

7 

 

lk heb ik ieder geval gemeend om Lia Puts, Chris van Wijk, Leo Persoon en  

Jetty van der Graaf in het zonnetje te zetten, onderstreept   door een 

klaterend applaus in de bus van Rotterdam naar Delft. Niet gehoord? 

Niet alleen voor de boottocht, maar voor hun energie en enthousiasme bij 

het organiseren van de Zomerschool, een activiteit van de SSBO, de 

Stichting Samenwerkenden Bonden van Ouderen in  Delft. 

Het is voorbij, die mooie zomer. lk wens u net zo'n mooie nazomer toe om 

zo geruisloos de herfst in te glijden. 

 

Paul Dresmé 
 

 

BESTE LEDEN  
 

Bingo. 

In de vorige info heb ik geschreven dat we in overleg met 

elkaar op woensdagmiddag voortaan de bingo zouden 

draaien.Daar is echter in september geen plaats voor in de 

pastorie. 

De gemeente en Delft voor Elkaar hebben tot eind september de 

woensdagmiddagen gereserveerd voor gesprekken met de bewoners van 

de wippolder. 

In september is de bingomiddag daarom weer op donderdagmiddag. 

Hopelijk kan het daarna naar de woensdagmiddag.  De 1e middag is nu op 

15 september zoals vanouds om 14.00 uur in de pastorie aan de 

Nassaulaan 2. 

Wilt u zich wel opgeven bij mij, dit i.v.m. de boodschappen. 

 

Modeshow Boskoop 

De bedoeling was dat we in september naar de modeshow zouden gaan 

maar door vakanties hebben we een nieuwe datum afgesproken en dat is 

donderdag 13 oktober.  

De prijs is voor kboleden € 20,00 en voor introducees € 22,50  de prijs is 

berekend op 25 personen, hierin zitten de buskosten, tijdens het verblijf 

daar lunch, koffie enz., verzekering en bijdrage chauffeur. ook wordt er in 

de middag in 2 groepen tegenwoordig een pubquiz gespeeld. 
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U kunt zich al aanmelden via tel.nr. 015 – 262 11 16  ( tussen 17.00 – 

18.00 uur en niet in het weekend ) of per mail 

jettyvandergraaf@hotmail.com.  

Pas als u van mij hoort dat het doorgaat kunt het bedrag storten op: 

NL42 RABO 0383 4562 07  t.n.v. J. v/d Graaf. 

Inschrijven graag voor 23 september, ook de firma Klooster moet tijd 

hebben om zaken te regelen voor ons bezoek. 

Ik hoop dat de animo weer net zo groot is als de vorige keer. 

 

Bloemschikken  

Zoals belooft tijdens de zomerschool gaan we in de herfst weer een 

herfststuk maken. We doen dit op dinsdag 18 oktober, afhankelijk van de 

aanmeldingen hoort u nog de tijd(en). 

Voor de info van september zal Ria een voorbeeld klaar hebben en 

aangeven wat we zelf mee moeten nemen. 

De kosten  zijn € 17,50 voor kboleden en  € 20,00 voor introducees. 

 

Zomerschool 

De zomerschool zit er op, na een middag die ingehaald moet worden door 

de hitte. Het was weer een succes. Volgende maand zal ik hierover een 

verslagje maken. 

Jetty van der Graaf 

  

Bezorgers/bezorgsters gevraagd. 

Voor het rondbrengen van de info en het magazine van kbo/pcob  hebben 

wij uw hulp nodig. 

We zoeken op dit  moment iemand die in de omgeving van het 

westerkwartier 10 keer per jaar de bladen rond wil brengen, dus als u goed 

ter been bent en 10 x per jaar ons wilt helpen meldt u dan. 

Zoals altijd hebben we regelmatig iemand nodig om met ziekte / vakantie 

een wijk over te nemen, dus als u goed ter been bent en soms wilt helpen 

meldt u zich dan ook.  

Op dit moment hebben we geen invallers en komt het op onze vrijwilligers 

neer die dan een extra wijk lopen. we hebben al vrijwilligers die momenteel 

2 wijken lopen. 

 

Aanmelden  kan bij Jetty van der Graaf of Leo Persoon. 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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OVERZICHT 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   

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 

Stoelyoga 

Elke 2e woensdagochtend van de maand is er stoelyoga, onder leiding van 

Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. Nieuwe deelnemers zijn van 

harte welkom.    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 

 

tel:3809576
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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 

 

 

KOFFIEOCHTENDEN BIJ PRO GROTIUS 

PRAKTIJKONDERWIJS 

Sinds enige tijd staat er op de plaats waar eerst de Mgr. Bekkersschool 

stond aan de Vulcanusweg 258 een Praktijkschool. Praktijkonderwijs laat 

leerlingen anders leren. Leerlingen leren door stages, theorie- en 

praktijkvakken en krijgen zo een basis die hen geschikt maakt voor een 

vervolgopleiding of passend werk. De leerlingen worden opgeleid om 

branche erkende certificaten te behalen onder ander op het gebied van 

horeca (SHV keuken- en bedieningspersoneel). 

De lerares praktijktraining horeca zoekt natuurlijk naar mogelijkheden om 

de leerlingen op een zo echt mogelijke situatie te trainen. Voor het 

komende schooljaar wil zij daarom samen met de SSBO koffieochtenden 

voor ouderen organiseren waarbij de leerlingen bedienen.  

Aanvankelijk waren de ochtenden bedoeld alleen voor buurtbewoners, 

maar dit idee is verlaten en nu zijn ouderen uit heel Delft welkom. De 

ochtend begint om 10.30 uur. De leerlingen zijn van tevoren geïnstrueerd 

wat van hen verwacht wordt om als gastvrouw of gastheer op te treden. Zij 

serveren een heerlijk kopje koffie,  espresso of thee met een stukje taart. 

De kosten zijn € 2,50 per ochtend. Er is plaats voor ongeveer 20 gasten. 

De ochtenden worden gehouden op: 9 en 23 september, 14 en 28 oktober,  

11 en 25 november. 

Wie zich wil laten verwennen kan zich opgeven bij mw. Lia Puts,  

tel. 015 – 887 85 56, op werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

Chris van Wijk 
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KBO DAGTOCHT 

Woensdag 21 september 2022 

Met 1 bus en Vol = Vol 

 

Het is weer al een tijdje geleden maar we gaan weer een dagje uit.  

Samen met Pasteur Reizen is er een leuke reis georganiseerd. 

We gaan een bezoek brengen aan de Achterhoek,met een rondrit en een 

vrije pauze. Met de chauffeur zullen we de plaats en tijd bespreken.  

Vertrek is vanaf Stefanna om 09.00 uur  (bus is aanwezig om 8.30 uur) 

Volgens de planning zijn we weer terug in Delft om 21.00 uur. 

De kosten voor: KBO leden bedragen € 69,00 p.p. introducees € 74,00 p.p. 

Prijs is inclusief: vervoer, op de heenweg een stop voor 1 x koffie met wat 

lekkers, de lunch  in Didam, diner op de terugweg naar Delft, 

groepsreisverzekering en attentie voor de chauffeur. 

 

Voor deelname aan deze reis kunt u zich aanmelden. 

Vanaf 29 augustus t/m 11 september;  na 09.00 uur. 

Bij Leo en Lea Vroonland, telefoon nr. 013 – 211 8146 

Tevens doorgeven uw dieet en gebruik rollator. 

Na aanmelding uw bedrag overmaken naar IBAN nummer:  

NL75 INGB 0004 9252 03  t.n.v.: Reiscommissie RK Bond Ouderen -

Delft.      Met vermelding van reisnummer ‘R86’   

 

Niet vergeten bij deelname aan de reizen  

1.  Uw legitimatiebewijs. + Voldoende Medicijnen 

2.  Bewijs ziektekostenverzekering + Telefoonnummer  van uw    

 Hulpdienst/alarmdienst  van uw ziektekostenverzekering.  

3. Alarmnummer van de Reisleiding 0031.618422292. 

4. Telefoonnummer familielid voor noodgevallen. 

Indien bovengenoemd niet aanwezig is, is uw reisleiding niet 

verantwoordelijk. 

Zijn er nog vragen over de reis, neem dan contact op met Leo, Lea of Anton. 

We gaan ervoor en zien u graag weer op deze reis. 

 
De reiscommissie Leo. Lea en Anton. 
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GRATIS SPORTEN EN BEWEEGACTIVITEITEN 

PROBEREN TIJDENS DE DELFTSE SPORTWEEK 

Van vrijdag 16 t/m zondag 25 september vindt de tweede editie van de 

Delftse Sportweek plaats. U kunt in die tien dagen allemaal 

verschillende sporten en beweegactiviteiten proberen.  

Tientallen Delftse sportverenigingen, organisaties, clubs en trainers 

zorgen samen voor een sportief programma voor jong en oud. De 

deelname aan een activiteit is tijdens de Delftse Sportweek geheel 

kosteloos.  

Er worden ook veel activiteiten georganiseerd voor senioren.  

 

Gratis sporten en beweegactiviteiten 

Misschien sport u al, maar wilt u eens een andere sport proberen? Of 

misschien wilt u al een tijd wat meer bewegen, maar is het lastig om een 

activiteit te kiezen? Tijdens de Delftse Sportweek kunt u gratis deelnemen 

aan tal van sport- en beweegactiviteiten. Zo zijn er veel open trainingen, 

speciale workshops en kennismakingsactiviteiten. Denkt u daarbij 

bijvoorbeeld aan wandelen, walking football, stoelgym, boksen, dansen, Tai 

Chi, pilates, gym en balspelen. Alle activiteiten zijn helemaal gratis en u zit 

daarna ook niet aan een abonnement vast. De ideale manier om eens iets 

te proberen, samen met vrienden of familie bijvoorbeeld. 

 

Meer informatie 

Bent u nieuwsgierig naar het hele programma? Dat kunt u vinden op de 

website www.sportenindelft.nl. Daar kunt u ook heel gemakkelijk zien welke 

activiteiten er voor senioren worden georganiseerd en hoe u zich kunt 

aanmelden. In het weekend van zondag 11 september staat het hele 

programma ook in de Delft op Zondag. Wilt u nu alvast meer weten over 

passende activiteiten, maar lukt het niet via de website? Geen probleem, 

neemt u dan tijdens kantooruren contact op met organisator Timme 

Provoost. Telefoon: 06 – 424 845 09 of via E-mail: 

t.provoost@haaglandenbeweegt.nl  

 

 

 

 

http://www.sportenindelft.nl/
mailto:t.provoost@haaglandenbeweegt.nl
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Organisatie 

De Delftse Sportweek wordt georganiseerd vanuit het Delftse 

Sportakkoord, met ondersteuning vanuit Delft voor Elkaar. Het idee achter 

deze sportweek, die tijdens de Nationale Sportweek plaatsvindt, is om alle 

Delftenaren de kans te bieden om laagdrempelig (weer) te gaan sporten. In 

alle wijken, van alle niveaus en van alle leeftijden. Doet u ook mee?  

 

Timme Provoost 
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ONGEZIEN  
 
EEN VOORSTELLING OVER EENZAAMHEID TIJDENS EN NA 
CORONA.  
 
In de week van de ontmoeting, die dit jaar loopt van 29 september tot en 

met 9 oktober, wordt op donderdag 6 oktober onder auspiciën van de 

SSBO éénmalig een toneelvoorstelling gegeven onder de titel Ongezien. 

Het is een voorstelling over eigen ervaringen van eenzaamheid en alleen 

zijn van ouderen in de periode van de lockdown tijdens de coronaperiode 

en de herstart daarna. Deze voorstelling vertelt het verhaal waarin 

strijdbaarheid en zelfstandigheid van ouderen thema’s zijn.  

Regisseur Sylvia Bos heeft deze persoonlijke verhalen in de voorstelling 

verwerkt. Het is een diverse voorstelling geworden met een lach en een 

traan. Dat maakt het zo boeiend en herkenbaar. De voorstelling duurt 

ongeveer vijf kwartier.  

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een drankje en een 

hapje. De voorstelling zal worden geopend door mevrouw Joëlle Gooijer, 

wethouder ouderen.  

 

Tijd: donderdag 6 oktober. Aanvang: 15.00 uur. Zaal open vanaf 14.30 uur. 

 

Plaats: Zalencentrum GGZ Delfland, St. Jorisweg 2, Delft. Hoofdingang 

volgen, laatste gebouw rechts. Er is voldoende (gratis) parkeerruimte op 

het terrein. 

 

Toegang: gratis, maar er moeten wel toegangskaartjes worden besteld via: 

pronk@ssbodelft.nl of telefonisch 06.16 19 09 53, dan wel 

penningmeester@ssbodelft.nl of telefonisch: 06.14 12 03 46.  

 

Chris van Wijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pronk@ssbodelft.nl
mailto:penningmeester@ssbodelft.nl
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Presentatie over zingeving voor KBO leden op 18 oktober a.s 

 

KBO-PCOB organiseert op 18 oktober 2022 een presentatie over 

zingeving speciaal voor plaatselijke leden van KBO- en PCOB-

afdelingen in Zuid-Holland. De presentatie is gratis en vindt plaats in 

zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2, 2651 DL Berkel en 

Rodenrijs. U bent van harte welkom. 

 

Zingeving 

Zingeving gaat over de betekenis die mensen aan hun leven geven. Het gaat 

over contact, meedoen en verbinding.  Sprekers van het regionale Centrum 

voor Levensvragen en medewerkers van KBO-PCOB vertellen tijdens deze 

presentatie over zingeving en levensvragen. Waar kun je met welke vragen 

terecht en hoe kun je met alledaagse zingeving aan de slag op lokaal 

niveau? Deze presentatie is vooral voor plaatselijke afdelingsleden 

interessant. 

 

Aanmelding 

Wilt u deelnemen aan deze presentatie?  

Meldt u dan vanaf 22 augustus 2022 aan via: 

✓ www.kbo-pcob.nl/academietour 

✓ of bel met de Servicetelefoon 030-34 00 655 

(maandag tot en met donderdag, van 10.00 uur tot 13.00 uur).  

 

Wilt u meer informatie?  

Mail dan aan info@kbo-pcob.nl of bel met 030-34 00 600.  

 
 

 

 

http://www.kbo-pcob.nl/academietour
mailto:info@kbo-pcob.nl%20of%20bel%20met%20030-34%2000%20600
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Advertentie 
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MET DE MUSEUMCLUB NAAR TROMPENBURG  

Op 30 juni l.l. ging een aantal leden naar Rotterdam om Trompenburg 

Tuinen en Arboretum te bezoeken. Een prachtige botanische tuin met een 

grote collectie bomen, struiken, vaste planten, bloembollen en knollen. De 

tuin is enorm divers met traditionele tuinen in Engelse stijl. In eerste 

instantie een historische buitenplaats, ca. 200 jaar geleden, in privébezit. 

Sinds 1958 als Stichting om de buitenplaats te behouden waar ook veel 

vrijwilligers aan meewerken.  

Na het traditionele begin van koffie, thee met wat lekkers werden we door 

een van de vrijwillige rondleiders opgehaald. Na een uitleg over het 

ontstaan etc. van de tuin wist deze veel te vertellen over de bomen, 

struiken, bloemen in deze tijd. Begrijpelijk is dat de tuin ieder seizoen een 

ander aanzicht heeft.  De museumclub heeft Trompenburg al eens in de 

herfst bezocht, wellicht de volgende keer in de lente. Door het warme weer 

hebben we de fotogenieke woestijnkas maar overgeslagen en onze 

toevlucht gezocht op het terras van het tuincafé. Een heerlijke lunch 

hebben we daar genoten. Van het plan om het moderne voedselbos nog te 

bezoeken zagen we maar af, het terras beviel ons beter. Rond 3 uur 

gingen we rustig op weg naar huis, terugkijkend op een geslaagde dag. 

Wil Dagli en Leo Persoon 

    

     

Meer foto’s kunt u inzien op de website van  de KBO ( Fotoalbums) 
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HONDERD COLUMNS ‘UIT HET ARCHIEF’  

Het zal niemand van onze leden, die zoals 

bekend allemaal het onderdeel van de INFO 

‘Uit het Archief” lezen, ontgaan zijn dat we 

deze maand de honderdste column gaan 

lezen. Dit verdient extra aandacht en 

daarom zijn Wil Dagli en Leo Persoon op 

bezoek gegaan bij de heer Koos de Ridder 

en zijn vrouw. Beiden al op eerbiedwaardige 

leeftijd, gelukkig nog in goede gezondheid 

en zeker nog jong van geest. Deze wordt 

jong gehouden door hun interesse in alles 

en iedereen , zeker door hun kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkind. Kort na 

hun huwelijk, zijn zij verhuisd van Delft naar Oss, dit i.v.m. de 

werkzaamheden van Koos. Later zijn ze naar Gouda verhuisd, maar Delft 

en Delfgauw (waar mevrouw de Ridder is geboren) bleef trekken en zijn ze 

in 2001 in Delfgauw komen wonen. Lid geworden van de KBO, een 

aanwinst voor onze afdeling. 

Wij  vroegen ons af hoe het toch mogelijk was om toch zo 10 keer per jaar 

weer een column te schrijven, hoe is het ontstaan en waar komt de 

interesse in het verleden vandaan. 

Dit is tijdens ons bezoek duidelijk geworden. Zoals in de eerste column van 

juli – okt. 2011 staat is Koos gevraagd om een blik te werpen in het archief 

van de KBO afdeling Delft, wat toen niet compleet was, maar uiteindelijk 

door het zoeken en spitten van Koos al 100 columns heeft opgeleverd. 

Grote waardering hebben wij hiervoor, mede omdat het ‘archief’ bestaat uit 

de notulen van de vergaderingen, de INFO en enkele bewaarde stukken 

van jubilea. De eerste grote bijdrage van Koos was voor het boekje 

behorende bij het jubileum in 2013 (60 jarig bestaan KBO Delft). Wat wij 

ook waarderen is de ‘link’ die gelegd wordt met de huidige (politieke) tijd. 

Waar komt dan de interesse in het verleden vandaan. Koos vertelde dat hij 

altijd al veel kranten las en interesse in nieuws en actualiteiten heeft.  

Toen Koos met pensioen ging was hij toe aan een nieuwe uitdaging en 

ging 4 jaar lang Geschiedenis studeren.  



 

 

19 

 

Mede namens het bestuur en de leden heeft Leo Persoon de waardering 

uitgesproken voor alle geleverde columns, wat niet in geld is uit te drukken,  

hopelijk heeft een cadeaubon voor Koos en een bos bloemen voor zijn 

vrouw dit wel kunnen doen.  

Na een gezellig en interessant bezoek namen wij afscheid met de wens dat 

zij nog vele jaren in goede gezondheid samen mogen doorbrengen en 

Koos nog in de gelegenheid is om nog menige column ‘Uit het Archief’ kan 

aanleveren. 

Wil Dagli en Leo Persoon. 

 

 

UIT HET ARCHIEF (100) 
 

We hebben het gehaald, de honderdste 

aflevering van deze maandelijkse bijdrage. 

Qua leeftijd moet ik nog even mee alhoewel 

ik al (ver) over de helft ben. We zullen 

proberen er een herdenkingsnummer van te 

maken en nagaan wat er in al die bijdragen 

uit het archief gekomen is. 

Alhoewel de afdeling Delft pas in 1953 is 

opgericht heb ik het in de loop van de tijd 

toch over verschillende zaken van vóór dat 

jaar gehad. Maar ook de eerste jaren na 

1953 kwamen zelden aan bod eenvoudig 

weg omdat de archiefstukken ontbraken.  

Pas in de tiende aflevering beschikte ik over schaars archiefmateriaal maar 

dat werd daarna alsmaar beter.  

In een kwart van de afleveringen betroffen de onderwerpen de jaren zestig 

en die gingen meestal over bestuurs- of andere vergaderingen of over 

onderwerpen die ik in de jaarverslagen kon terugvinden. Maar ook de 

ministers van bejaardenbelangen kwamen aan bod en 50 jaar Monica en 

het Annagesticht en Stefanna. 
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De jaren zeventig kwamen negentien keer ‘in the picture’ waarbij geput 

werd uit de maandbrieven en andere mededelingenbladen. De wijkagenten 

werden niet vergeten en zelfs heb ik het gewaagd een flinke ruzie binnen 

het bestuur bloot te leggen. Ik zeg niet “bij te leggen” want daar was ik toen 

nog te jong voor en oude mensen laten zich niet zomaar door een jong 

broekie van hun standpunten afbrengen. 

Twintig keer zie ik een jaartal uit de jaren tachtig opduiken. Dat waren de 

jaren van het onverdeeld genieten van het bezit van het KBO-huis in de 

Nieuwe Plantage. Ook de verkiezingen voor Tweede Kamer en 

gemeenteraden en de treurige geschiedenis van de ouderenpartijen 

ontsnapten niet aan de aandacht en het verdwijnen van de halve cent, ook 

een historisch gebeuren. 

En ten slotte de jaren negentig. Toen ontdekte ik een beleidsplan van de 

KBO-Delft (zeker niet het eerste) en werd een jaar van die jaren tot het jaar 

van de ouderen uitgeroepen en weer ging het een keer over de 

verkiezingen. Die vinden tenslotte drie keer in de vier jaar plaats, de 

Europese verkiezingen niet meegerekend. 

Aan onderwerpen had ik geen gebrek. Die strekten zich uit van ministers 

tot krentenbollen en van Levensavond tot Nestor en dan nog die 

kortstondige benaming voor ons clubblad die verboden werd en 

overgestapt werd op ons huidige KBO-PCOB Magazine. Ook aan de 

afstand tussen de hemel en de aarde en die tussen de hel en de aarde 

werd aandacht besteed. Wel historisch maar niet authentiek. 

En dan nog de diverse historische figuren die aan bod kwamen zoals Cals 

en Trijntje, onze oud-voorzitter Zuiderwijk en de (grote) kleinkunstenaars 

zoals Snip en Snap en Olga Lowina die optraden op onze, intussen dertien, 

lustrumfeesten en Arretje Nof. Wat zegt u, dat is geen historische figuur? 

Nou voor mij wel als oud-Calvé-er net zo goed als Piggelmee dat is voor de 

Van Nellefans. 

Enige tijd terug kregen wij een boekje van onze zorgverzekeraar getiteld 10 

jaar cadeau. Dat stelden wij zeer op prijs alhoewel het natuurlijk veel te 

veel was. Alhoewel ik altijd optimistisch blijf denk ik dat met die tien jaar wel 

te veel verlangd wordt maar je weet maar nooit. En met deze vooruit- en 

tevens terugblik sluit ik deze 100ste aflevering maar af. 

Koos de Ridder 
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UIT HET ARCHIEF (1)  

      
De afgelopen tijd ben ik in de gelegenheid geweest om een blik te werpen 

in het archief van de KBO afdeling Delft. Dat archief bevindt zich in de 

pastorie van de H. Sacramentskerk. Het archief is (nog) lang niet compleet. 

Uiteraard groeit het archief nog elke dag dat de afdeling bestaat en is dus 

nooit af. Maar het KBO-archief begint pas in 1970 alhoewel de afdeling in 

1953 werd opgericht. Waar zijn de documenten van die eerste zeventien 

jaar gebleven? Dat vraagt het bestuur van vandaag zich ook af en zij heeft 

al een beroep gedaan op de leden om eventueel in hun bezit zijnde 

stukken betreffende de afd. Delft van de KBO in te leveren bij de archivaris. 

Maar ondanks het ontbreken van de eerste zeventien jaar biedt het archief 

tal van bijzonderheden uit de geschiedenis van de KBO. Het jaar 1970 ligt 

alweer ruim 40 jaar achter ons en de leden van destijds moeten nu diep in 

de negentig zijn of zijn niet meer onder ons. Weinigen zullen zich dus de 

gebeurtenissen binnen de KBO van destijds herinneren. Misschien dat 

onderstaande notities de geheugens kunnen opfrissen. 

Het eerste dat in de stukken opvalt, is dat de verslagen van vergaderingen, 

enz. nog met behulp van een schrijfmachine gemaakt worden en omdat er 

meerdere exemplaren van zo’n verslag worden gemaakt moet er ook 

carbonpapier en een aantal velletjes doorslagpapier aan te pas komen. 

Begrijpelijkerwijs is dan het vierde of vijfde exemplaar al wat moeilijker 

leesbaar. Hoe simpel is dat nu 40 jaar later geworden nu wij gebruik 

kunnen maken van computers en kopieermachines. 

Wat ook opvalt, is dat de postzegel op de uitnodiging voor een vergadering 

12 cent kostte, let wel 12 oude centen (5½ eurocent). Vergelijk dat eens 

met de 46 eurocent die wij vandaag op onze correspondentie moeten 

plakken. Dat is maar liefst acht keer zoveel. 

Uit de notulen van de jaarvergadering van 19 maart 1970 vernemen wij dat 

de contributie per 1 juli verhoogd gaat worden naar 35 cent per maand per 

lid. Dat is per jaar ƒ 4,20 . En die contributie wordt maandelijks opgehaald 

door de wijkagenten en uiteraard regelmatig afgerekend met de 

penningmeester. 
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Tijdens de algemene feestelijke sociëteitsmiddag treedt het cabaret van 

Jan Klein op en houdt wethouder Weeber een inleiding. 

Aan de adventsviering van 15 december wordt door 700 personen 

deelgenomen. ’s Morgens is er een H. Mis in de grote zaal van de Stads 

Doelen met medewerking van het dameskoor Jucunda van de Pastoor van 

Arsparochie. Daarna een lunch in de foyer en ’s middags een manifestatie 

van zang, toneel en dans door leden van het R.K. Vormingsinstituut voor 

de werkende jongeren. Ook de (zieke) thuisblijvers worden niet vergeten: 

er worden 130 fruitschaaltjes bij hen thuis bezorgd. 

In een volgende bestuursvergadering wordt besloten om bij de Sint 

Jozefdag het dameskoor te belonen met een gift van ƒ 25, de organist met 

een tientje en de chauffeur met ƒ 5 omdat deze ook nog met het 

harmonium moest zeulen. De meisjes van de Huishoudschool St. Agnes 

zullen behulpzaam zijn in de garderobe en zullen worden beloond met een 

plak chocolade. Men rekent op 550 deelnemers. 

Ten slotte nog enkele woorden uit de jaarvergadering van 1971. Uit een 

kladnotitie van de voorzitter blijkt dat het aantal leden gestegen is tot 1410. 

In de pauze bezoekt wethouder Weeber de vergadering en doet een 

bijzonder behartigenswaardig woordje dat met een warm applaus gevolgd 

wordt dat de genegenheid voor deze bijzonder gewaardeerde mens 

bevestigt. 

En met dit warme applaus sluit ik deze bijdrage vanuit het archief. 

Koos de Ridder. 

 

Bovenstaande ‘Uit het Archief’ is een samenvatting van de allereerste ‘Uit 
het Archief’. De oorspronkelijke tekst was te lang voor een nummer. Hij is 
daarom in delen over drie opeenvolgende nummers verschenen.  
De verschijningsmaanden waren juli, augustus/september en oktober 2011. 
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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. H. van Santen, tel.:  06 – 515 930 94;  

e-mail: hansjevansanten@hotmail.com 

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 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 

 

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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