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KERSTGEDACHTEN 
 
Wat nou kerstgedachte  denkt u wellicht direct. 

Het stalletje, vrede en alle goeds, het Heilig 

huisgezin? 

Daar komen we niet mee weg in deze tijd. 

 

Wat dan? De 2 of 3 G methode om van Corona af te komen? Vluchtelingen 

bij de grens wegsturen, zoals in Wit Rusland en Polen? Nee, dat is het ook 

niet. Ik keek laatst 2Doc Shadow Game waarin jonge mensen, zelfs soms 

kinderen, proberen uit oorlogsgebieden te komen richting West Europa, in 

elkaar geslagen worden, soms jaren onderweg zijn, van huis en haard 

vervreemd. Ze noemde het zelf een game. Verloren ze? Werden ze 

opgepakt? Dan begonnen ze opnieuw.  

Dat programma werd afgesloten met de spreuk: 

 

Ieder kind is als een bloem, samen maken ze van de wereld een tuin.  

 

Ik dacht, zou dat de kerstgedachte zijn? We romantiseren de 

gebeurtenissen rond kerst altijd, maar Maria, Jozef en Jezus waren toch 

ook nergens welkom en vonden slechts een stal. De vluchtelingen van nu 

vinden een  struik om achter te schuilen en te slapen en raken hun 

schamele bezittingen b.v. een slaapzak ook nog kwijt door diefstal. 

Allemaal mijmeringen van de voorzitter. 

 

En wij dan? Ouderen? Kijken we uit naar die paar procenten pensioen 

erbij? Of tellen wij onze zegeningen. Ieder lichtpuntje is er één.  

U begrijpt, het is moeilijk een kerstgedachte te formuleren. 

 

Stralen wij al het goede dat ons overkomt, de blijdschap van alle 

lichtpunten, uit in onze omgeving? Maar ook de bescherming van onze 

jeugd, onze kleinkinderen, uw jonge buren. Als we dat niet doen, zal een 

kind geen bloem kunnen zijn en de  wereld geen tuin. 

De hemel is bezaaid met gouden sterren, die blinken in het schijnsel van 

de maan. Laten we ze leren te zien en ze door te geven. 
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In deze tijd denken we ook aan alle bekenden en leden van de KBO die 

door moeten met het gemis van een geliefde. Wellicht deze kerst voor de 

eerste keer. Daar staan we bij stil. 

. 

Kerst is voor gezelligheid, saamhorigheid en liefde, 
Voor herinneringen en voor verdriet. 
En ook al zijn ze niet meer onder ons.  
Ze vergeten doen we niet. 

 

Paul Dresmé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie wenst u prettige Kerstdagen           

en een voorspoedig en gezond 2022.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De KBO Reiscommissie  

wenst alle KBO leden een zalig kerstfeest    

en een gelukkig en voorspoedig 2022  

 
Met maar 2 gemaakte reizen naderen we het einde van 2021.  

Corona heeft ons in de greep en is reizen moeilijk.  

Wij hopen dat het volgende jaar weer wat meer mogelijkheden biedt.  

 
Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm.             
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 12 - 1,  voor de maanden  december 2021en januari 

2022,  met weer nieuwe informatie.  

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

volgende artikelen: 

- Kerstgedachten, een bijdrage van onze voorzitter, zie pag. 3 en 4. 

- Kerstwensen, zie pag. 4. 

- Kerstviering in 2021 gaat niet door, zie pag. 7. 

- Ouderenadviseur, zie pag. 13. 

- Contributie 2022, zie pag. 14. 

- Beste KBO-ers, puzzels, zie pag. 15. 

- Theater overdag stopt, zie pag. 17. 

- Actie Plus Delft-Den Hoorn, zie pag. 17. 

- Welkom aan boord, zie pag. 18 en 19. 

 

Namens de redactie,     

 
Leo Persoon. 

 

 

 

Foto’s van de vaartocht door het land van Heusden en Altena en foto’s van 

het bezoek aan de Porceleyne Fles zijn te bezichtigen op de  

website van de KBO,  www.KBO-Delft.nl. 

Ga op de website naar ‘Fotoalbums’, daar vindt u de foto’s van deze 

activiteiten. 

 

Nummer 2 -  februari 2022  verschijnt op 25 januari 2022. 

Copy inleveren vóór 15 januari 2022. 

Bij dat nummer ontvangt u ook het programmaboekje voor de 

(uitgestelde) Winterschool 2022. 
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AGENDA december 2021 

 7 dec. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 9.30 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

 

 9 dec. Kerstbingo. 

 Aanvang: 14.00 uur.  

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

14 dec. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

21 dec. Bloemschikken, kerststukje maken. 

 Aanvang: 10.00 uur. 

 Locatie: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. 

 

21 dec. Bowlen 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

 

AGENDA  januari 2022 

4 jan. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 9.30 uur.  

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

 
11 jan. Computercursus tabletgebruikers. 

 Aanvang: 09.30 uur.  

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
11 jan. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 
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18 jan. Computercursus Ipadgebruikers. 

 Aanvang: 09.30 uur.  

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

20 jan. Bingo. 

 Aanvang: 14.00 uur.  

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

24 jan. Computercursus laptopgebruikers. 

 Aanvang: 09.30 uur. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

25 jan. Bowlen 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

26 jan. Stoelyoga. 

   Aanvang: 10.00 uur. Locatie:  

  Pastorie Nassaulaan 2. 

 

 

 

 

KERSTVIERING IN 2021 GAAT NIET DOOR 

 
In de lNFO van november hebben wij uw aandacht gevraagd voor de 

Kerstviering op 15 december. Helaas heeft het bestuur dit jaar wederom 

moeten besluiten dat deze dit jaar ook niet door kan gaan. De 

mogelijkheden in de kerk en de Wending zijn te minimaal zodat er van een 

mooie invulling van een Kerstviering geen sprake kan zijn. 

 
Als bestuur houden we ons vast aan de goede berichten die er zijn rond 

het vaccineren en hopen dan ook dat we volgend jaar weer een mooie 

Kerstviering met een sprankelend vervolg in ‘De Wending’ kunnen hebben. 

 

Leo Persoon 
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VERJAARDAGEN DECEMBER 2021 
 

90 jaar 

Mevr. M.G.M. v.d.Wal -  v. Velzen Oe Thantstraat 10 24 dec. 

 

85 jaar 

Dhr. F. Scholten   R. de Graafweg 380   2 dec. 

Mevr. F.M.A. Verhagen-  Kruyswijk Elzenlaan 65    8 dec. 

 

80 jaar 

Mevr. C.M. Gerritsen – Oken  Diamantpad 10    8 dec. 

Mevr. C.A.M. v.d. Brink – Arkesteijn Händellaan 180  14 dec. 

Mevr. N. de Gier – v.d. Plas  A. v.d. Leeuwln. 1066 25 dec. 

 

75 jaar 

Mevr. A.J. Spaans   Insulindeweg 17   2 dec. 

Dhr. G. Bodde    Vijver Zuid 30  12 dec. 

Mevr. J.C.P. Zeer – Gerrets  Sint Jorisweg 88 18 dec. 

 

VERJAARDAGEN JANUARI 2022 
 

90 jaar 

Dhr. H.G.M. Speet   Pijperring 189    5 jan. 

 

85 jaar 

Mevr. T.A. Tan Thio   I.B. Bakkerstraat 3 31 jan. 

 

80 jaar 

Mevr. P.G.A.C. Kops – de Jong  Treilerdwarsweg 43 

      ’s Gravenhage   2 jan. 

Mevr. W. Rolsma – van Tilborg  Roland Holstlaan 774 11 jan. 

Mevr. J.M.Th. de Vreede  Hoflandendreef 321 20 jan. 

 

75 jaar 

Mevr. P. Nagtegaal – Vlasveld  Sibeliuslaan 4  11 jan. 

 

Allen van harte gefeliciteerd      
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NIEUWE LEDEN 
 

Mevr. J.M.A. de Leede en 

   Dhr. A.J.M. de Leede   Werfpad 4 

Dhr. P. Voskuil    Parkzoom 167 

Mevr. E.H.. Melis – Hazeveld  v. Miereveltlaan 9 

Mevr. Visser    Buitenwatersloot 205 

Mevr. T.M. Koolhoven   Tibetstraat 38 

Mevr. M. Oostindiën   Auraustraat 15 

Mevr. Smitz – Schaareman  Mart. Nijhofflaan 628 

 Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom 

als lid van de KBO. 
OVERLEDEN LEDEN 

(voor zover bij ons bekend) 

Dhr. J.A. de Kok   Aart van der Leeuwlaan 86 

Mevr. J. van Schijndel – Koolhoven Gebbenlaan 51 

Mevr. M.S.C. Blom   Chopinlaan 9 

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

in de vrede van onze verrezen Heer. 

Advertenti 
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BESTE LEDEN 
    

Bloemschikken winterschool  
Op 21 december is er de mogelijkheid een kerststuk te 

maken. 

Zie onderstaande foto, u kunt kiezen uit zilverkleurige of 

rode ballen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. 

Waar: Vierhovenkerk   Kosten: € 17,50 

Aanmelden kan bij Jetty: op 13 en 14 december tussen 17.00-18.00 uur. 

Tel. 015 – 262 11 16.  Let op geen voicemail gebruiken. 

 

Kosten te voldoen:  

bij afhalen kaarten Pr. Mauritsstraat 92 na afspraak, 

of op de rekening van de SSBO:  NL22 INGB 0006 8797 37  

Wel eerst opgeven bij Jetty. 

 

Bovenstaand is afhankelijk van de Covid maatregelen 

Mocht het  niet doorgaan dan krijgt u het bedrag terug! 
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Winterschool  

Nu er zoveel besmettingen zijn met Covid hebben we besloten dat we de 

Winterschool niet in januari 2022 laten plaatsvinden maar in de periode 14 

t/m 25 maart 2022. 

De afspraken voor een tijdslot zijn op maandag 14 en dinsdag 15 februari 

en het inschrijven op donderdag 17 en vrijdag 18 februari. 

Verdere gegevens staan in het programmablad dat eind januari bij de 

bezorging van de bladen zit. 

 

Bingo  

Als u dit leest hebben we hopelijk wel de Kerstbingo door kunnen laten 

gaan. 

De volgende bingo is dan op 20 januari van 14.00 – 16.00uur 

Zoals gewoonlijk in de Pastorie aan de Nassaulaan 2 

Houdt u zich dan wel aan de dan geldende RIVM regels. 

                              

Jetty van der Graaf 

 
 
 
 
 
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   

Klaverjassen 

Het klaverjassen is elke maandagmiddag in het eetcafé Tanthof, 

Kalfjeslaan 135. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.   

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

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 
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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 3e woensdagochtend van de maand is er stoelyoga, onder leiding van 

Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares.  

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

Bridge 

Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord 

aan de Brasserskade 77. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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

Museumbezoek 

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

stadswandeling of bezoeken een tuin e.d. 

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

Vrouwen KamerKoor Delft (VVKD) 

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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OUDERENADVISEUR. 
 
Regelmatig vind u in het KBO PCOB Magazine een artikel over de 

ouderenadviseur. KBO Zuid Holland wil graag het aantal ouderenadviseurs 

op peil houden en zelfs opvoeren.  KBO Zuid Holland wil daarom in het 

voorjaar van 2022 weer een cursus ouderenadviseur organiseren.  

 

Een cursus waarin 8 volle dagen veel aandacht wordt besteed aan hoe 

gesprekken te voeren, in gesprek met ouderen te luisteren naar hun vraag 

of probleem. Ook krijg je veel informatie aangereikt over de regelgeving 

waarmee ouderen te maken kunnen krijgen, denk daarbij aan de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg, Huurtoeslag, 

Zorgtoeslag, Bijzonder Bijstand.  

 

Andere onderwerpen in de cursus gaan over eenzaamheidsproblematiek, 

lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, het levenstestament, 

kortom over een uitgebreid aantal onderwerpen waarmee ouderen te 

maken kunnen krijgen. 

 

De kern van de ouderenadviseur is gelegen in het met ‘raad en daad’ 

bijstaan van senioren die moeite krijgen (of reeds hebben) met het 

voortzetten van een zelfstandig bestaan. 

 

Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Wil Dagli, 

Zij kan u uitgebreid vertellen over de functie van Ouderenadviseur. 

 

De cursus data zijn: 
 
Donderdag 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart en op 1, 7, 14 april     
(1 reservedatum). 
 
Van 10.00 – 15.30 uur.  
 
Plaats KBO Zuid Holland, Weg en Bos 80, 2661 GZ Bergschenhoek. 

        
 

Wil Dagli 
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CONTRIBUTIE 2022. 
 
Voor alle duidelijkheid wat informatie over de contributie en de betaling 

hiervan. Het contributiejaar loopt van januari t/m december en we 

verwachten dat de leden de contributie in het begin van het jaar 

overmaken, maar uiterlijk voor 1 mei van het lopend jaar.  

 
Bij de Algemene Ledenvergadering in 2019 zijn de leden akkoord gegaan 

met het verhogen van de contributie en bedraagt in 2022 ten minste           

€ 27,50 per lid, indien uw partner of huisgenote ook lid is van de KBO 

bedraagt de bijdrage dus tenminste 2 x € 27,50 - € 55,00. 

 

De contributie dient te worden overgeschreven naar:  

IBAN nummer: NL82 INGB 0001 9976 17 t.n.v. KBO- AFDELING DELFT. 

Wilt u, zeker als iemand anders voor u de contributie overmaakt, altijd uw 

naam of lidmaatschapsnummer vermelden. 

 

 

Indien u twijfelt of u al betaald heeft kunt u hiervoor 

telefonisch ( tussen 18.00 en 19.00 uur) of per e-

mail contact met mij opnemen. Mocht u, wat wij 

niet hopen natuurlijk, het lidmaatschap willen 

beëindigen dient u dit te doen voor 1 december 

van het lopend jaar. 

 

 

Margriet van Heese 

Tel. 06 -288 711 04, of   e -mail: margriet1953@hotmail.com 
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BESTE KBO-ERS   😀  

 
Hebben jullie ook moeite met het benutten van de tijd? 

En dan bedoel ik die tijd waarin je niets noodzakelijks hoeft te doen.  

Je kunt gezellig met anderen iets leuks doen, of iets als een 

persoonlijke hobby hebben of sportief bezig zijn. 

 

De corona-tijd beperkt sommige dingen steeds 

weer opnieuw. 

Zo ben ik al zeker 1,5 jaar on-/regelmatig aan 

het puzzelen.  

Ik maak diverse soorten puzzels op papier of 

tablet, maar ook legpuzzels. 

Het laatste half jaar was dit voor mij onmogelijk 

geworden door staarproblemen. Nu heb ik eerst 

een operatie van het rechteroog gehad en 

volgende week is het linkeroog aan de beurt. 

Door die eerste operatie kan ik al 2 weken weer behoorlijk zien: dus ben ik 

weer lekker aan het puzzelen. Ik heb al 2 legpuzzels van 1000 stukjes 

gelegd. 

 
Maar langzaamaan wordt de stapel puzzels in huis groter. 

We kunnen dit probleem samen oplossen: door legpuzzels te gaan ruilen. 

Graag nodig ik KBO--ers in Delft e.o. uit een ruilgroepje voor legpuzzels te 

starten. Misschien herkennen jullie dit soort gedoe wel ,😄 

Belangstellenden kunnen zich bij mij aanmelden, per e-mail of telefoon. 

 
Naam: Peter van Leeuwen, Tel.nr. 06 – 416 531 09 

E--mail:pmjvanleeuwen@gmail.com  

Neem contact met mij op, als je graag puzzels wil ruilen! 

Veel puzzelplezier.                                                        

 

Peter van Leeuwen  
 

 
 
 
 
 

mailto:E--mail%3Apmjvanleeuwen@gmail.com
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Advertentie 
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THEATER OVERDAG in het ‘Rietveldtheater’ stopt. 

Theater overdag is weer begonnen en weer gestopt. 

De in de  vorige INFO aangegeven voorstellingen op 23 december 2021 

met Laurens van Rooyen en op 30 december 2021 met het Uriël 

Ensemble zijn geschrapt. 

Voorlopig zal het Rietveldtheater in het kader van ‘Theater Overdag’ geen 

voorstellingen op donderdagmiddag in het programma opnemen. 

 

Leo Persoon 

 

ACTIE PLUS DELFT - DEN HOORN 
 

Van zondag 5 september tot zaterdag 13 november 2021 hebben we als 

KBO kunnen sparen als klant van de PLUS winkels in Delft en Den Hoorn. 

Op 20 november is de actie gestopt en konden we de balans opmaken. 

 
Binnen het gebied van Delft en Den Hoorn hebben 62 clubs of 

verenigingen meegedaan aan deze actie. 

KBO Delft is op plaats 38 geëindigd. We hebben een bedrag van € 743,-- 

bij elkaar gespaard.  Het bestuur is iedereen dankbaar die heeft mee 

gespaard om dit mooie bedrag te kunnen bereiken.  

De penningmeester is er zeer blij mee. 

Op 25 november heb ik de cheque in ontvangst mogen nemen. 

 

Leo Persoon 
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WELKOM AAN BOORD 
 

Welkom aan boord. Dat was de 

welkomstgroet van de 84e reis van de 

Reiscommissie op donderdag 28 oktober. 

Deze keer was het een vaartocht in het 

Land van Heusden en Altena door 

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw te Drimmelen. De Deltax was weer 

ingehuurd voor het transport van 56 personen naar Noord Brabant. Om 

8.45 uur werden we weer uitgezwaaid door de voorzitter Paul Dresmé. 

De QR-code was een voorwaarde om aan boord te komen van de 

Zilvermeeuw-2, het schip waarop we de 6 uur durende rondvaart zouden 

vertoeven. Iedereen was vooraf geïnformeerd. Er waren geen problemen. 

Inmiddels waren ook Leo en Lea uit Tilburg gearriveerd. 

Om 10 uur vertrokken we vanuit de 

thuishaven in Drimmelen. We voeren 

over de Bergsche Maas richting de 

historische vestingstad Heusden. Het 

benedendek was bijna geheel 

gereserveerd voor de KBO, terwijl op 

het bovendek andere groepen 

aanwezig waren. Het was uitzonderlijk  

prachtig weer deze dag. Vanaf het 

vertrek uit Delft tot het vertrek uit Drimmelen scheen de volle zon. Boven 

op het zonnedek konden we genieten van een stralende zon, hoewel de 

wind nogal fris was. 

   
Bij binnenkomst werden we vergast op de koffie en een appelgebak.  

Onderweg was een prachtig stuk natuur en we keken ver over 

polderlandschappen en uiterwaarden. Vanaf Heusden voer het schip over 

de afgedamde Maas, de scheiding tussen Noord-Brabant en Gelderland. 

We hadden zelfs een paar sluizen op deze vaartocht.  
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Bij de Wilhelminasluis in Andel werden we de eerste maal geschut. Rond 

13:00 uur  werd een uitgebreid lunchbuffet geserveerd met soep, kroket, 

gehaktbal, brood, beleg en diverse salades. Intussen voer het schip verder 

op de Waal (later overgaand op de Boven-Merwede) en naderden we het 

bijzondere kasteel Slot Loevestein  en het eeuwenoude stadje 

Woudrichem. (bekend van de tv-serie Dokter Tinus).  

Bij Werkendam verlieten we de Boven-

Merwede en voeren we via de heel smalle 

Biesboschsluis verder het Steurgat  op. We 

voeren nu dwars door het Nationaal Park de 

Biesbosch terug naar Drimmelen.  

Om 16:00 uur arriveerden we na 6 uur varen 

met de zon en strak blauwe lucht weer in de 

thuishaven. 

Wie gedacht had na een uurtje weer in Delft 

te zijn had het mis. Door een ongeluk op de 

snelweg naar Rotterdam ontstond een waar 

verkeersinfarct.  

 

Zelfs het kiezen van een andere route had 

weinig effect. Nu arriveerden we pas na 2,5 

uur om 18:30 uur weer bij ons vertrouwde 

Woonzorgcentrum Stefanna waar inmiddels 

de duisternis was ingevallen. 

 

Het was een uitzonderlijk mooie dag en 

iedereen was tevreden.  

 

Tot de volgende reis. 

 

Anton van der Zalm 
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UIT HET ARCHIEF (94) 
 
Speuren in het verleden blijft interessant en boeiend althans voor een 

amateur historicus en het levert altijd iets op dat het herhalen waard is 

hoewel de profeet Jesaja (43:18) het stilstaan bij het oude afkeurt. Maar 

laten wij ons niet al te veel laten beïnvloeden door deze eerbiedwaardige 

heer uit het Oude Testament. 

 
Wij blijven nog even in 1985 en daar vind ik dat de leden van toen zich 

bezonnen op de toekomst van de kerkgemeenschap. Hoe zou die eruit 

gaan zien? Dat lijkt wel op een onderwerp uit 2021 maar laten wij ons dan 

gelijk aansluiten bij de conclusie van destijds en die was dat wij de 

toekomst echt niet pessimistisch moeten inzien. 

 
Het bondsbestuur voorzag ons in 1985 van een aantal cursussen met o.a. 

de titels Oriëntatie op de derde levensfase, Wonen en ouderen, 

Gecoördineerd bejaardenwerk en Pastoraal werken voor en door ouderen. 

Als wij al die cursussen gevolgd zouden hebben zouden wij nu knappe 

koppen zijn en alle problemen zouden zijn opgelost. Maar laten wij het niet 

over problemen hebben. 

 
Op 13 november 1985 was er een landelijke manifestatie over het 

ouderenbeleid met sprekers als drs. Bukman en mr. drs. Brinkman (kent u 

ze nog?), prof. Diepenhorst en prof. Michels. Deze laatste sprak over de 

wensen van de ouderen, niet omdat wij het slecht hebben maar er blijft 

altijd wat te wensen over en dat is maar goed ook volgens de professor.  

 
En om de omvang van die wensen nog eens in beeld te brengen heb ik de 

getallen er maar weer eens bij gezocht. In 1985 was 11% van de bevolking 

65-plusser, nu is dat 20% dus zowat het dubbele. Voor 80-plusser zijn de 

percentages nog dramatischer. In 1985 was dat 1%, in 2021 vijf keer 

zoveel. 

 

Onderstaand geef ik u, weer als Kerstgedachte het gedicht, waar ik vorige 

keer al over schreef. Dat gedicht was van de mij onbekende Anna Borst-

Ubels en zij schreef dat n.a.v. een vulkaanuitbarsting. 
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Een berg brak open als het begin van de schepping 

De mensen liepen verwilderd rond, vol van ontzetting 

Verminkt, gekneusd en velen dood  

Donker, dreigend de vulkaan, de lucht bloedrood 

Dan: een baby wordt gered, het is als een groot wonder 

Tussen al die angst, lawaai en donder 

Dat kleine wezentje zo puur, vanuit de modder en het vuur 

Een klein gezichtje, gaaf en sereen, de mensen huilend erom heen 

Een stad verdween, is dat het lot? Dan is het moeilijk geloven God 

Dat het zo heeft moeten zijn, die hel, die schreeuw van pijn 

Voor velen stopte het leven onverwacht. Een klein kind dat werd terug 

gebracht 

Dat kleine creatuur en keer op keer keek ik op dat gezichtje neer 

Na al dat woest natuurgeweld, dat kleine gave wezen 

Lacrima Christi, traan van God, Heer, mijn ziel is toch nog niet verloren 

De schepping en het lot, opnieuw werd er een kind geboren. 

 
En met deze kerstwens wil ik eindigen maar niet zonder u van ganser harte 

een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar te wensen met alle geluk dat 

daarbij hoort. 

Koos de Ridder. 
Advertentie 
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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. 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 
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mailto:lpersoon@ziggo.nl
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