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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt nummer 10 voor de maand  oktober 2019, met weer veel nieuwe 

informatie. 

 

Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de 

volgende artikelen: 

- Verslag van de zomerschool, zie pag. 8 – 9 en 10. 

- U kunt zich aanmelden voor de passiespelen 2020, zie pag. 13. 

- Theater overdag, u kunt zich opgeven voor 3 voorstellingen,  

 zie pag. 14 en 15. 

- Stadsgesprek in de nieuwe kerk, zie pag. 16. 

- Toneelvoorstelling BROOS, zie pag. 17. 

- Week van de ontmoeting, zie pag. 19. 

- Informatieochtend in het RdGG, zie pag. 20. 

- Busreis naar Valkenburg, zie pag. 21. 

- Verslag vakantie Bilstein, zie pag. 22 en 23. 

Namens de redactie,     Leo Persoon 

 

 

Advertentie 
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AGENDA  

 
  1 okt. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

  Aanvang: 9.30 uur. 

 

  8 okt. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

10 okt. Theater overdag in het Rietveldtheater. 

 Aanvang met lunch 13.00 uur. 

 Aanvang zonder lunch 14.30 uur.  

 

12 okt.  Mariahulde, Marialiederen en lichtprocessie. 

  Aanvang: 15.00 uur. 

  Locatie: Maria van Jessekerk, Burgwal 20.  

  Toegang vrij, wel collecte. 

 

14 okt. Bijeenkomst Ipad gebruikers. 

 Aanvang: 13.30 uur 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

16 okt. Bloemschikken. 

 Aanvang: 14.00 uur 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

16 okt. Stadsgesprek in de Nieuwe Kerk. 

 Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

 

17 okt. Bingo. 

  Aanvang: 14.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 
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22 okt. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

27 okt. Vrijwilligersmiddag. 

 Aanvang: 13.30 uur, inloop vanaf 13.15 uur. 

 Locatie: Theater ‘De Flits’. 

 

30 okt. SSBO bijeenkomst ‘Wat gebeurt er allemaal bij opname in het 

ziekenhuis’. 

 Aanvang: 9.45 uur, zaal open 9.30 uur. 

 Locatie: Reinier de Graaf Gasthuis. 

 

31 okt. Theater overdag in het Theater De Veste. 

 Aanvang met lunch 13.00 uur. 

 Aanvang zonder lunch 14.30 uur.  

   

  5 nov.  Toneelvoorstelling ‘Broos’ door de theatergroep DRANG. 

 Aanvang: 14.30 uur. 

 Locatie: Theater ‘De Veste’. 

 

 

 
 

 

 

 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 

Dhr. P.G. Jeunink   Schijflaan 25 

Mevr. M.J. Nieuwpoort-de Leede Beukenlaan 2. 
 

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

in de vrede van onze verrezen Heer. 
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VERJAARDAGEN IN OKTOBER 2019 
 

90 jaar 

Mevr. E.Strik    J. Joostenplein 50 13 okt. 

Dhr. L.J.P. Eekhout   Koningsplein 91 28 okt. 

Dhr. P. van Beek   Pootstraat 46  31 okt. 

 

85 jaar 

Mevr. M.M. Gerrebrands  Bieslandsekade  126 28 okt. 

Dhr. L.B.M. Sevat   Koolmeesstraat 12 31 okt. 

 

80 jaar 

Dhr. A.W. van den Brink  Händellaan 180    7 okt. 

Dhr. C.G. Sluijtman   Argentiniëstraat 87 12 okt. 

Dhr. T.C. van der Gaag   de Kringloop 14  17 okt. 

Mevr. J. Beuman - v.d. Reijken  v.d. Lelijstraat 73 21 okt. 

 

75 jaar 

Mevr. C.J.F. Staak   Händellaan 116  10 okt. 

Mevr. J.M. van Winden   Straat v. Ormoes 101 12 okt. 

 

70 jaar 

Dhr. G.C.H.B. van Wingerde  Vijver Zuid 28    9 okt. 

 

Allen van harte gefeliciteerd. 

 

NIEUWE LEDEN 
 

Mevr. J. van den Wildt  Chopinlaan 275 

Mevr. A. Dapper   van Foreestweg 137 

Mevr. M. Borsje   Aletta Jacobsstraat 104 

Mevr. W. Düren – Hees  A. van Scheltemaplein 73 

Mevr. A. van Kan   Wezelstraat 70. 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO. 
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BESTE LEDEN 
 

Bingo. 

De eerstvolgende bingo is op 17 oktober a.s. 

We beginnen zoals gebruikelijk 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. 

 

Vrijwilligersmiddag. 

Op zondag 27 oktober is onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Zet het vast in  

uw agenda. Diegene die dit betreft heeft inmiddels een persoonlijke 

uitnodiging gekregen. 

Wilt u wel even doorgeven of u komt, dit i.v.m. de catering. 

 

Bloemschikken  

Er is weer bloemschikken met Nanna op: 

Woensdagmiddag 16 oktober -- herfstarrangement 

Woensdagmiddag 13 november --  amaryllisstuk 

Vrijdagochtend 13 december -  de kerstworkshop  

 

Op 16 oktober is het bloemschikken in de pastorie aan de Nassaulaan 2, 

we starten om 14.00 uur. 

De schaal die we meestal gebruiken meenemen.  

De prijs is afhankelijk van de bloemen die gebruikt worden en ligt tussen de 

€ 15,50 en € 17,50 en voor KBO-leden geldt een korting van € 2,50. 

Graag opgeven vόόr 12 oktober per mail of per telefoon bij Jetty., 

Zie gegevens voorin de Info. 

 

 

Winterschool 2020 

We gaan weer op voor de Winterschool die niet dit jaar plaatsvindt maar 2 

weken in januari 2020, wel zullen we een kerststukje op vrijdagochtend 13 

december maken. Eind november zal er denk ik ingeschreven worden dus 

houdt de Krant op Zondag begin november in de gaten. 

 

Jetty van der Graaf 
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VERSLAG ZOMERSCHOOL 2019 
 

Zoals belooft een verslagje over de afgelopen zomerschool. 

We begonnen in de provincie Noord-

Holland, daar bezochten we  

paprikakweker Barendse, die daar sinds 

2007 een bedrijf heeft. Ze komen 

oorspronkelijk uit het Westland, ze zijn 

daar vertrokken omdat ze in het Westland 

niet konden uitbreiden. 

Het was een leuke ochtend met heel veel informatie over duurzaamheid en  

het ontstaan van het bedrijf daar bij Agriport. 

 

Na de lunch in Broek op Langedijk konden 

we naar de veiling en later volgde er nog een 

boottocht, wat echt genieten was met het 

mooie weer. 

 

Ook erg interessant waren de lezingen die 

we hebben gehad. 

We begonnen met een lezing over hulphonden, er werd veel verteld over 

hoe ze opgeleid worden en wat dan het resultaat is.  

Zelfs als ze niet voldoen aan de eisen voor een blindengeleidehond kunnen 

ze wel voldoen aan de eisen van een buddyhond. 

Bij de lezing over de familie van Marken waren ook weer talloze nieuwe 

feiten die ons werden verteld. We hebben al eerder de familie belicht maar 

nu toch weer nieuwe wetenswaardigheden gehoord. 

 

Bij de lezing over Delftse Schilders in 

de Gouden Eeuw vertelde Ria ons 

ook weer allerlei 

wetenswaardigheden en in de 

middag bij de rondleiding nog meer, 

in het Vermeercentrum konden we 

zelf ronddwalen om ook daar de 

mooie plekjes van Delft te zien. 
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De fietsers onder ons konden hun hart 

ophalen tijdens een fietstocht die “iets” langer 

was dan gepland. Wel werden ze bij iedere 

stop verwelkomd met een gerecht zodat ze 

op het eind moe maar voldaan naar huis 

gingen. 

 

Met het slechte weer dat we op 9 augustus hadden waren we eerst bij het 

Von Gimborn Arboretum. Als u de kans krijgt om daar heen te gaan kijkt u 

uw ogen uit naar de vele soorten bomen en planten die daar staan.  

De gidsen die we daar hadden 

vertelden ons de meest aparte dingen 

en de tijd was eigenlijk veel te kort. 

Daarna naar Huis Doorn, toen was het 

pas echt nat, maar dat krijg je maar 

cadeau. Na een heerlijke lunch was ook 

daar een rondleiding of je kon zelf het 

park of de tentoonstelling over de 1e 

wereldoorlog bekijken. 

 

Wat de crea betreft was er porselein schilderen met Elly, waarbij de 

mooiste versieringen werden gemaakt. 

In de middag kon men zich uitleven op het maken van een taart, Erwin had 

volgens mij zijn hele voorraadkast meegenomen. Iedereen ging met een 

eigengemaakte taart naar huis en kon die daar lekker oppeuzelen. Ook hier 

waren er hele aparte taarten gemaakt. 

Bij het bloemschikken met Nanna werd er een soort tuintje gemaakt, mooie 

bloemen en andere decoraties. 

In Noord-Brabant waren we op bezoek bij de 

Abdij waar een rondleiding werd gegeven en 

een film werd vertoond. Ook konden we een 

biertje naar eigen keuze proeven. 

De winkel had daarna erg veel klandizie!!!! 

Na de lunch kwamen er gidsen in de bussen 

en was er een rondrit door de Baronie van 

Breda, voor mij heel herkenbaar want ik heb 

daar 5 jaar gewoond.  

Afsluitend een diner en daarna weer richting huis, na een lange dag. 
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In Amsterdam was het Tuschinski theater 

nog even mooi als 5 jaar geleden, alleen 

jammer dat we niet in de 2e zaal terecht 

konden door de verbouwing. 

Het Amsterdam museum was weer iets 

anders en daar waren de meningen een 

beetje verdeeld over. 

 

Het Groene Hart bezoek  was een goede dag, het Touw 

museum was erg interessant en er werd duidelijk uitleg 

gegeven, het Kaaspakhuis was iets minder. Maar al met 

al met een heerlijk lunchbuffet en een lekker zonnetje 

toch een fijne dag. 

 

 

 

De uitschieter voor mij was echt Futureland. Ongelooflijk wat je daar te zien 

krijgt en hoe dat opgebouwd is vanuit het water. Zowel met de bus-tour met 

een uitstekende gids als met de rondvaart kijk je je ogen uit zoveel is er te 

zien. Boten zo groot dat je denkt hoe blijft het drijven met tig containers 

erop. 

 
 

 

Jetty van der Graaf 

 
 

 

Vanaf begin oktober is er een selectie van de foto’s van de zomerschool te 

zien op de website van de KBO, zie www.KBO-Delft.nl 
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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 2e 

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 

 

tel:3809576
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PASSIESPELEN IN TEGELEN 2020 
 
In het KBO-PCOB magazine van juli 2019 stond een stukje over de 

komende Passiespelen in 2020. 

We hebben voor zondag 7 juni 2020 gekozen. 

Er is nog geen prijs bekend van de kaarten maar 5 jaar geleden was de 

prijs voor de deelnemers € 60,00 incl. een diner op de terugweg. Het zal 

waarschijnlijk iets duurder uitvallen omdat de prijzen van de bus ook 

gestegen zijn ( BTW ). 

 

Als u mee wilt kunt u onder voorbehoud een plaatsje reserveren. Voor ons 

is dan snel bekend hoeveel kaarten we moeten bestellen, als we te lang 

wachten zijn ze bijna niet meer te krijgen, dat is onze ervaring in 2015. 

 

U kunt zich aanmelden bij: 

Jetty van der Graaf, tel. 015-2621116, of per email: 

jettyvandergraaf@hotmail.com 

Leo Persoon, tel. 015–2124289, of per email: lpersoon@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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THEATER OVERDAG in het Rietveldtheater 
 

Maandelijks zijn er middagvoorstellingen in het 

‘Rietveld’ theater. 

Op 10 oktober komt de theatergroep ’Plankgas’ in 

het Rietveldtheater met het programma ‘De vier 

vrouwen van Willem van Oranje’.  

We hebben weer een aantal kaarten gereserveerd, 

maar VOL = VOL. 

 

De voorstelling begint om 14.30 uur. 

Er bestaat een mogelijkheid om van een lunch gebruik te maken.  

De entreeprijs is € 12,50, indien men gebruik maakt van de lunch, dan 

is de prijs € 17,50.  De lunch wordt in het Rietveldtheater geserveerd.  

 

Theatergroep Plankgas – 10 oktober 2019. 

Willem van Oranje, een van de belangrijkste figuren uit de Nederlandse 

geschiedenis trouwde maar liefst vier keer.  

U kunt zich voor de voorstelling van Theatergroep Plankgas  opgeven tot 

uiterlijk 5 oktober 2019. Maximaal twee kaarten per persoon. 

Voor meer informatie, zie INFO nr.8-9 van juli / augustus 2019 

 

Gerard Alderliefste & Friends – 14 november 2019. 

Gerard Alderliefste, begeleid door twee muzikanten, zingt overbekende 

Franse chansons, maar ook eigen werk. 

U kunt zich voor deze voorstelling  opgeven  vanaf 22 oktober tot uiterlijk 3 

november. Maximaal twee kaarten per persoon. 

 

U kunt zich opgeven bij: 

Leo Persoon, tel: 015 - 212 42 89 of emaiI: lpersoon@ziggo.nl 

 

Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan wel de naam van de 

voorstelling en of u wel of niet gebruik wilt maken van de lunch. 

 

Vooraf aan de voorstelling kunt u de kaartjes ophalen bij de kassa van 

het theater, daar moet u betalen. 

Voor voorstellingen in het Rietveldtheater dient u dus geen geld over 

te maken naar de KBO. 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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THEATER OVERDAG in het Theater ‘De Veste’ 
 

Op donderdag 31 oktober is er in het theater ‘De Veste’ een optreden van 

Francis Broekhuizen en Gregor Bak met het programma ‘Bij twijfel hard 

zingen’.  

 

Gregor Bak enFrancis van Broekhuizen – 31 oktober 2019. 

Francis van Broekhuizen is een van de bekendste operazangeressen van 

Nederland. Ze wordt begeleid door de niet minder bekende pianist, 

componist,  arrangeur en presentator Gregor Bak.  

U kunt zich voor deze voorstelling  opgeven  tot uiterlijk 10 oktober, uw 

betaling dient uiterlijk 15 oktober op de rekening van de KBO te staan. 

Maximaal twee kaarten per persoon 

 

De voorstelling  begint om 14.30 uur.  Vanaf 13.00 uur wordt er een 

lunch geserveerd U kunt hiervan gebruik maken. 

De entreeprijs is € 12,50, indien men gebruik maakt van de lunch, dan 

is de prijs € 17,50.   

De aanmeldprocedure is iets anders dan bij het Rietveldtheater, er 

dient vooraf betaald te worden aan de KBO. 

 

U kunt zich opgeven bij: 

Leo Persoon, tel: 015 - 212 42 89 of per emaiI: lpersoon@ziggo.nl 

 

Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan wel de naam van de 

voorstelling en of u wel of niet gebruik wilt maken van de lunch. 

 

Voor deze voorstelling dient u het bedrag van de kaarten en eventuele 

lunch over te maken naar de KBO. 

IBAN nummer:  NL82 INGB 0001997617, o.v.v. Gregor Bak. 

Pas nadat het geld is gestort is uw aanmelding definitief. 

 

Op de dag van de voorstelling kunnen de kaarten worden opgehaald bij het 
theater ‘De Veste’. Er is iemand aanwezig bij de ingang van het theater. 
 
Leo Persoon 

 
 
 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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STADSGESPREK NIEUWE KERK DELFT 
 

De werkgroep stadsgesprekken van de Protestantse gemeente Delft, 

hervat het stadsgesprek op 

 

Woensdag 16 oktober 2019, Nieuwe Kerk op de Markt,  aanvang 20.00 

uur, inloop vanaf 19.30 uur.  

 

Thema: De druk van geluk 

 

Sprekers: Tim Vreugdenhil, theoloog en stadsdominee in Amsterdam. 

Hubertus Bahorie, welzijnsdenker en voormalig stadsfilosoof in Delft. 

 

Nederland staat hoog in de lijstjes van de gelukkigste landen van de 

wereld. Desondanks ervaren veel mensen naast geluk ook druk. Burn out 

komt op steeds jongere leeftijd voor. Zijn we teveel gefocust op geluk? 

Kunnen we nog omgaan met tegenslagen in het leven? Zoeken naar geluk, 

maakt dat ongelukkig?. 

In het komend stadsgesprek op woensdag 16 oktober gaan we in gesprek 

over ons geluksideaal. Twee inspirerende sprekers geven hun visie op 

geluk en leiden het gesprek in.  

De eerste spreker is Tim Vreugdenhil. Hij signaleert een ‘overleving”. Wie 

niet mee kan ligt er uit. Ondertussen weten we dat geluk meer te maken,  

heeft met krijgen dan met maken, meer met wijsheid dan met talent, meer 

met ‘wij’ dan met ‘ik’.  

De tweede spreker is Hubertus Bahorie. Voor hem is er geen geluk 

zonder diepgang, zonder het hart, zonder verbinding.  

 

Na iedere spreker is er ruimschoots gelegenheid vragen te stellen en met 

elkaar van gedachten te wisselen.  

 

Het Stadsgesprek is gratis toegankelijk, de inloop is vanaf 19.30 u met 

koffie en thee. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een 

borrel.  

 

Het Stadsgesprek is een activiteit van de Protestantse gemeente Delft. 
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TONEELVOORSTELLING BROOS OP 5 NOVEMBER 2019 
 

Op dinsdag 5 november 2019 

speelt theatergroep DRANG een 

toneelstuk getiteld BROOS in 

theater De Veste in Delft.  

Een voorstelling over veilig, 

gelukkig en vitaal ouder worden. 

Een voorstelling met een lach en 

een traan, gespeeld door 

leeftijdsgenoten. Zware kost? 

Jazeker, maar het is komisch 

tegelijk en heel herkenbaar. 

 

Vijf procent van de senioren krijgt 

te maken met vervelende zaken 

die de veiligheid bedreigen. Het 

kan bijvoorbeeld gaan over slaan, 

treiteren of pesten, bestelen of te 

weinig eten krijgen.  

Senioren praten hier niet gemakkelijk over, uit angst of schaamte.  

In de theatervoorstelling worden voor een ieder herkenbare situaties 

nagespeeld. 

Na afloop van de voorstelling is er in de foyer van theater De Veste voor 

een ieder die daar behoefte aan heeft gelegenheid tot napraten over wat u 

hebt gezien en wat voor u van belang is.  

 

De voorstelling begint om 14.30 uur.  

De zaal is open vanaf 14.00 uur.  

Kaarten à € 2,50 te reserveren via www.theaterdeveste.nl of voor 15 

oktober a.s. te bestellen door het overmaken van € 2,50 per kaart op 

rekeningnummer NL22 INGB 0006 8797 37 t.n.v. STG Samenwerkende 

Bonden van Ouderen, of aan de kassa van theater De veste 

 

Voor meer informatie : www.ssbodelft.nl 

 

 

 

http://www.theaterdeveste.nl/
http://www.ssbodelft.nl/
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Week van de Ontmoeting 
In de nieuwsbrief van september stond al een vooraankondiging van de 

week tegen de eenzaamheid. We willen dit nu liever positiever omschrijven 

als week van de ontmoeting. Een ad hoc samenwerkingsverband van vijf 

Delftse maatschappelijke organisaties, nl. Delft voor Elkaar, SSBO, 

Humanitas, Pieter van Foreest, de kerken, de Gemeente Delft en ZEL 

(Zorgorganisatie Eerste Lijn) hebben samen een aantal activiteiten 

georganiseerd.  

 

Programma. 

 

• Donderdag 3 oktober. 

Ontmoeting in de supermarkt, bij diverse supermarkten. 

• Vrijdag 4 oktober. 

Vertoning en nagesprek. In Filmhuis Lumen. 

Documentaire Goede buur + goed gesprek in Lumen. 

• Zaterdag 5 oktober. 

Informatiebijeenkomst Dating, bij Pavarotti. 

• Maandag 7 oktober. 

Digitale ontmoeting, in de Vierhovenkerk. 

• Dinsdag 8 oktober. 

Crea middag, in Abswoude Bloei. 

• Woensdag 9 oktober. 

Ongehinderd testdag, gemeente Delft. 

• Donderdag 10 oktober. 

Eten bij de buren in Delfshove. 

Kosten: € 6,=.    

Aanmelden kan via email: receptie.dlh@pietervanforeest.nl, of telefoon: 

015-2569310. 

 

Voor alle andere activiteiten moet je je aanmelden via e-mail: 

administratie@delftvoorelkaar.nl of telefoon: 015 - 6700200.  

 

Voor verdere informatie, zie Delft op Zondag en/of Delftse Post. 

 

 

mailto:receptie.dlh@pietervanforeest.nl
mailto:administratie@delftvoorelkaar.nl
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                   Informatieochtend 
 

Wat gebeurt er allemaal bij opname  
in een ziekenhuis? 

 
Mensen lopen bij opname en daaraanvolgend ontslag uit het ziekenhuis 

tegen veel vragen op. Voldoende redenen voor de Stichting 

Samenwerkende Ouderen Bonden (SSBO) te Delft om samen met de 

specialisten van het Reinier de Graaf Ziekenhuis een informatie-

bijeenkomst te organiseren. Daar komen dan de volgende onderwerpen 

aan bod: 

*  Hoe zit de organisatie van het ziekenhuis in elkaar, hoe werken 

zorgeenheden samen? 

*  Wie is eindverantwoordelijk als ik in behandeling ben bij diverse 

specialisten?  

*  Wordt ik niet van het kastje naar de muur gestuurd? 

*  Zijn mijn kwalen leeftijdgebonden of is er iets heel anders aan de hand? 

*  Wie kan mij geruststellen als ik onzeker blijf en niet kan terugvallen op 

vrienden of  familie, is ondersteuning mogelijk?  

*  Kan ik andere artsen raadplegen? 

*  Wat gebeurt er bij ontslag als ik thuis nog niet goed uit de voeten kan of 

onvoldoende hulp heb? 

*  wat is de rol van huisarts en zorgorganisaties hierin? 

Na de inleidingen is er ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Wanneer:   30 oktober 2019 van 9.45 tot 11.30 uur.  

Waar:         Ziekenhuis RdGG, Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft 

       Vergadercentrum 5e verdieping, Zaal open: 9.30 uur       

 

Toegang is gratis.  Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: buslijnen 32, 

33 en 37 vanaf het Centraal Station. Bus stopt voor de deur van het 

ziekenhuis. Wilt u toch met eigen auto, gratis uitrijkaarten zijn beperkt 

beschikbaar. Wel vooraf (tot 25 oktober) aanmelden bij: 

ch.den.hartog@kpnmail.nl , telefonisch: 015 – 212 28 17 tussen 17.00 en 

18.00 uur niet in het weekeinde. 

  

SSBO is het Samenwerkingsverband van Delftse ouderenbonden  

 

mailto:ch.den.hartog@kpnmail.nl
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Bus dagreis Valkenburg aan de Geul 
Woensdag 20 november 2019 
 
In Valkenburg is alles weer uit de kast getrokken om elk 

hoekje in kerstsferen te hullen: geniet van de rijkelijk 

versierde decors, duizenden kleine lichtjes en gezellige 

stands met cadeaus voor jezelf of voor 

onder de boom. De Kerstmarkt kent ook 

dit jaar weer een aantal nieuwe producten 

en een geheel nieuw decor. In elk hoekje 

en in elke gang vind je wel iets 

verrassends. Natuurlijk kun je jezelf ook 

trakteren op de welbekende dranken, 

gerechten, hapjes en delicatessen die 

thuishoren op een kerstmarkt. In de sfeervol verlichte mergelgangen van 

de Gemeentegrot in Valkenburg vind je de grootste ondergrondse 

kerstmarkt van Europa. Het eindeloze labyrint is tijdens Kerst omgetoverd 

tot een uitgebreide kerstmarkt voor de echte kerstliefhebber. 
 

We vertrekken met de bus om 09.00 uur vanaf Huize Stefanna.  

Aart van der Leeuwelaan 904 Delft. De bus is 08.45 uur aanwezig. 

We hebben een Touringcar met max. 62 zitplaatsen plaatsen. Vol is vol  

De kosten bedragen voor KBO leden en e.v.t. uw reisgenoot € 50,00  p.p. 

Dat is inclusief vervoer touringcar, koffie met gebak op de heenreis, entree 

gemeentegrot, diner op de terugreis en attentie chauffeur.  

Aanmelden kan tussen 30 september en 16 oktober 2019   

dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland. 

Via: Telefoonnummer: 013 21 18 146.  of b.g.g.  06 18 42 22 92 

Uw  reissom over maken binnen 1 week na aanmelding op 

IBANnr: NL75 INGB 0004925203 

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Delft. (met vermelding R79) 

 

Belangrijk tijdens uw reis zijn: 

1.  Uw legitimatiebewijs. Voldoende medicijnen of het recept. 

2.  Bewijs ziektekostenverzekering met telefoonnummer hulp/alarmdienst. 

3.  In noodgevallen is uw reisleiding bereikbaar onder tel.nr. 06-18422292 

 

Reageer op tijd. 

Uw Reiscommissie:   Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm 

R79 
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VAKANTIE BILSTEIN - VERSLAG 
 

Bilstein in Sauerland is bij onze 

vakantiegangers een bekend en geliefd 

oord om er de vakantie door te brengen. 

Dit jaar was het voor de derde keer, van 

25 t/m 29  juli. 

 

Bij het vertrek om 9 uur op donderdag 

25 juli vanuit Woonzorgcentrum 

Stefanna werden we toegesproken en uitgezwaaid door de nieuwe 

voorzitter Paul Dresmé. Uiteraard werd dat zeer gewaardeerd. 

 

De reis startte met een kopje koffie in café-restaurant De Huifkar in Gilze, 

waarna we de reis voortzetten richting Bilstein, een afstand van ca.280 km. 

Om ca 15:30 uur arriveerden we in het hotel Bilstein en waren op tijd om 

deel te nemen aan het dagelijkse gratis gebaksbuffet van 16:00 tot 17:00 

uur. Omdat het zeer warm was kwam het zeer van pas dat vanaf 17:00 tot 

24:00 uur de drankjes gratis zijn!! Het was ook prettig dat elke dag tot 

22:00 uur gebruikt gemaakt kon worden van het binnenzwembad in de 

kelder van het hotel. 

 

Vrijdag 26 juli was er een excursie naar 

een glasblazerij in Willingen, een klein 

plaatsje nabij het bekende Winterberg. 

We kregen een prachtige demonstratie 

van een glasblazer. Het is altijd prachtig 

om te zien hoe van kwarts (zand) bij een 

temperatuur van 1300 gr. C. onder 

toevoeging van kleurstoffen de 

prachtigste glazen objecten gecreëerd 

worden. Na de demonstratie was er uiteraard de gelegenheid om in de 

winkel inkopen te doen. Na de lunch gingen we via Winterberg naar het 

hoogste punt van Sauerland, naar de Kahler Asten met een hoogte van 

841 m. 

‘s Avonds kon er gezellig gedanst worden in de pub van het hotel met live 

muziek. 
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Zaterdag 27 juli stond een bezoek aan 

Siegen op het programma. Siegen is 

een gezellige middelgrote 

Universiteitsstad en ligt in de deelstaat 

Nordrein-Westalen. Het schijnt dat de 

Vlaamse kunstschilder Peter Paul 

Rubens in deze stad is geboren. Tijdens 

ons bezoek was er een grote 

politiemacht op de been vanwege 

demonstraties door studenten. Gewinkeld kon er worden in de grote City-

Galerie in het centrum nabij het station. 

 

Zondag 28 juli was een vaardag. Er  moest een flink eind gereden worden 

met de bus om te arriveren bij de Möhnesee aan de noordkant van 

Sauerland. Tijdens de oorlog is de stuwdam gebombardeerd en zijn er 

honderden mensen verdronken. Bij de afvaart staat nu een monument. De 

rondvaart zelf duurde ongeveer een uur. Een stop op de terugweg in 

Meschede was niet succesvol. Alles was gesloten. Dus gingen we naar het 

hotel en konden we weer deelnemen aan het gebaksbuffet om 16:00 uur. 

Een kleine groep ging wandelen naar Burg Bilstein tegenover het hotel, 

een kasteel op 100 m hoogte dat momenteel dienst doet als jeugdherberg. 

 

Maandag 29 juli was alweer het vertrek 

naar Nederland om 10 uur. We maakten 

nog een stop in het centrum van Essen, 

waarna we om 16:30 arriveerden bij het 

restaurant Kruidenlucht in het plaatsje 

Casteren voor het slotdiner. De bus kon 

niet verder rijden door een storing in het 

luchtsysteem. Er moest een 

vervangende bus van Deltax komen. 

Door deze panne arriveerden we een uurtje later dan gepland om 21:15 

uur weer bij  Stefanna.  

 

We kunnen terugzien op een weliswaar korte maar geslaagde vakantie. 

 

Anton van der Zalm 
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UIT HET ARCHIEF (72) 
 

Vlak voordat ik deze bijdrage op de computer zet lees ik een persbericht 

waarin wordt gemeld dat 11% van de ouderen van boven de 90 jaar arm is. 

Dat is toch intriest. De KBO-PCOB verwacht weliswaar dat in de toekomst 

dat percentage omlaag gaat vanwege aanvullende pensioenen (die ook 

zeker niet waardevast zijn) maar toch….De armoede is dichter bij dan wij 

denken. 

En in het verleden zal dat allemaal niet veel beter geweest zijn. Het 

ouderenprobleem is van alle tijden. Op 11 december 1981 werd er in de 

RAI in Amsterdam actie gevoerd onder de titel “Ouderen doen mee”. Onze 

voorzitter was daar bij geweest maar vond het zonde van het geld. Het had 

alleen wat propagandistische waarde. Een maand later was er op het 

Binnenhof een manifestatie door en voor ouderen die helaas weinig 

belangstelling trok maar volgens de notulen van de bestuursvergadering 

toch geslaagd was. 

Op 27 maart 1982 was er in de Bieslandhof een symposium onder de titel 

“Alleen maar niet eenzaam” en in augustus was er weer een congres in het 

Casino in Den Bosch, “Oud in Nederland”. Ook dat congres was geen 

succes, het strookte niet met onze opvattingen, aldus de notulen maar er 

was toch behoorlijk aandacht voor de ouderen. En enige tijd later kregen 

wij ook nog belangstelling uit internationale hoek. Het jaar 1993 werd 

namelijk uitgeroepen tot het Europees Jaar van de Ouderen en Solidariteit 

tussen Generaties. 

Het doel van dat Europese jaar was: het grote publiek bewust maken van 

de veranderingen als gevolg van het verouderen van de samenleving die 

ontgroent en vergrijst. De thema’s die centraal stonden waren: 

• Zelfstandig wonen en leven 

• Werk en werkgelegenheid voor ouderen 

• Gezond ouder worden 

• Actief deelnemen aan de samenleving 

• Solidariteit tussen de generaties. 

 

Ziet u veel verschil met de thema’s die vandaag de dag, zesentwintig jaar 

later, voor de ouderen aan de orde zijn? Het motto van dat beruchte jaar 
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was: “Ouderen zijn niet van gisteren” en dat zijn wij nog steeds niet. Wie de 

jeugd heeft, heeft de toekomst maar vlak de ouderen ook niet uit. 

 

Maar keren wij terug naar de notulen van de bestuursvergaderingen. De 

afdracht aan het hoofdbestuur werd in 1982 maar liefst met 40% verhoogd. 

Er werd geklaagd over de leesbaarheid van het maandbulletin omdat dat 

op groen papier gedrukt werd. Nu werd er gesuggereerd om oud-goud te 

proberen maar of deze suggestie ooit gevolgd is vermeld de historie niet. 

Men was in 1982 zeer tevreden over de Maria-hulde in de OLVOO-kerk. 

Het was alleen jammer dat er na afloop geen kopje koffie af kon. Monica 

zou de 200 deelnemers niet aan kunnen. Met de kerstviering ging het weer 

beter. Er was toen brood van Kluiters, banket van Van der Berg en al het 

overige van Zuydgeest. Allemaal eerlijk verdeeld over de katholieke 

middenstand. De collecte bij die viering, bestemd voor Polen, bracht ƒ 450 

op. 

Caminada, het patronaatsgebouw in de Raamstraat, werd gesloten. Voor 

het buurtwerk c.q. bejaardenwerk werd de kleuterschool beschikbaar 

gesteld (als gij niet wordt als deze kleinen). En de reiscommissie 

organiseerde een vakantieweek in Mellrichstadt, een stadje in Noord-

Beieren, wat een groot succes was. 

Koos de Ridder. 

Advertentie 
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KBO – COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 

REISCOMMISSIE 

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

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

Email:   reizenkbodelft@hotmail.com 

 

Betalingen:  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 

 

 
 
 
 
 

mailto:reizenkbodelft@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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Advertentie 

 

 
 
 
 
Wilt u lid worden of informatie ontvangen van de KBO, vul dan onderstaande bon in 
en stuur deze naar KBO ledenadministratie Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft. 

 

         KBO  -  AFD. DELFT   

  O  Ja, ik geef mij / ons op als lid van de KBO - afdeling Delft 

  O  Ja, ik wens informatie te ontvangen  

  (graag invullen in blokletters s.v.p.) 

   

Dhr. en/of Mevr.…………………………………………………………………                                                                                        

Adres en huisnummer………………………………………………………….                                                               

Postcode en woonplaats……………………………………………................   

Telefoonnummer………………………………………………………………..  

Email……………………………………………………………………………… 

Handtekening…………………………………………………………………… 
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