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LEDENADMINISTRATIE 

Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en 

informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met: 

Mevr. Wil Dagli – van den Broek, Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft 

e-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl  (tel.: 015-256 25 69 van 17.00 tot 

18.00 uur). 

 

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 17.30 uur) 

e-mail: jettyvandergraaf@hotmail.com 

 

WEBSITE KBO:  KBO-DELFT.NL      WEBSITE SSBO:  SSBODELFT.NL 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 2 voor de maand februari 2020, met weer veel nieuwe 

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

volgende artikelen: 

 

- 75 keer ‘Uit het archief’, zie pag. 3. 

- Bijeenkomst in het Odensehuis De Linde Delft, zie pag. 10. 

- Digitale toepassing in de zorg, zie pag. 11. 

- Compaan, een tablet. ontwikkeld voor ouderen, zie pag. 12 en 13. 

- Theater overdag, zie pag. 15 en 16. 

- Pop-up college ‘Designing For Darkness’  zie pag. 17. 

- Verslag museumclub, zie pag. 18 en 19. 

Ook zijn er twee nieuwe adverteerders opgenomen, t.w. Karlas fietsen en 
Uitvaart Midden-Delfland. 
De foto’s van de winterschool zijn medio februari te zien op de website van 

de KBO. 

De foto op de voorpagina is uit de beeldentuin van het Museum Kröller- 
Müller. 

 
Namens de redactie,     Leo Persoon    

 

UIT HET ARCHIEF  
 
75 keer een bijdrage van Koos de Ridder  
Wij, de redactie van de INFO, zijn iedere maand weer verrast en blij met de 

bijdrage van dhr. Koos de Ridder “UIT HET ARCHIEF”.  Deze INFO voor 

de 75ste keer. Dat is niet niks, wij weten dat voor iedere bijdrage onderzoek 

wordt gedaan in het archief van de KBO, maar ook het archief van Delft en 

wellicht worden er nog meer bronnen geraadpleegd. Daarbij wordt ook de 

tegenwoordige tijd niet vergeten. 

Gezien de reacties van de lezers van de INFO wordt de bijdrage graag 

gelezen. Hiervoor is een bedankje aan dhr. Koos de Ridder dan ook op zijn 

plaats en hoopt een ieder, bestuur en leden van de KBO, nog vaak ‘UIT 

HET ARCHIEF’ te lezen. 

Wil, Jetty en Leo 
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AGENDA  

 
11 febr. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’ in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

13 febr. Theater overdag in het Rietveldtheater. 

 Aanvang met lunch 13.00 uur. 

 Aanvang zonder lunch 14.30 uur.  

  
14 febr. Pop-Up college ‘Designing for Darkness’ 

 Duur ca. 20 minuten. 

 Locatie: Botanische tuin. Aanvang: 20.00 uur en 21.30 uur. 

 
17 febr. Met de Museum Plus bus naar de Hermitage in Amsterdam. 

  Vertrek: om 09.00 uur aanwezig zijn op de Nassaulaan nr. 2. 

 
18 febr.  Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

  Aanvang: 9.30 uur. 

 
18 febr. Stoelyoga. 

  Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
20 febr. Bingo.   

  Aanvang: 14.00 uur.  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

 

25 febr. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

25 febr. Bijeenkomst ‘Hoe betrek je de buurt bij het bieden van 

ondersteuning aan mensen met dementie en hun 

mantelzorger’.  

 Aanvang: 10.00 uur. Locatie: Odensehuis De Linde Delft  in 

Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149. 
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  2 mrt. Bijeenkomst Leeskring. 

   Aanvang: 14.00 uur 

 Locatie: Ezelsveldlaan 224. 

 
 3 mrt. Theater overdag in het Theater De Veste. 

 Aanvang met lunch 13.00 uur. 

 Aanvang zonder lunch 14.30 uur.  

 
11 mrt. Modeshow Boskoop 

  Vertrek: Om 9.15 uur aanwezig zijn op de Nassaulaan nr. 2. 
 
12 mrt. Theater overdag in het Rietveldtheater. 

 Aanvang met lunch 13.00 uur. 

 Aanvang zonder lunch 14.30 uur.  

  

 

 

 

VERJAARDAGEN FEBRUARI 2020 

 

95 jaar 

Mevr. A.Th. Kattevilder-de Blij  Vorrinkplein 413 26 febr. 

Dhr. J.M.A. van der Zanden  Zagwijnpad 100  28 febr. 

 

85 jaar 

Mevr. R.T.M. Haring   Aziëlaan 322    8 febr. 

Mevr. A.A.K. van den Berg-Verhoeff Mart. Nijhofflaan 182   9 febr. 

   

80 jaar 

Mevr. G.J. Verre-van Leeuwen  Raamstraat 72    6 febr. 

Dhr. J.P. Breedveld   A v.d.Leeuwlaan 1114 25 febr. 

 

75 jaar 

Dhr. R.J. Roest    Foulkeslaan 32  17 febr. 

Mevr. C.D.W.M. Burgers  De Eendracht 57 25 febr, 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 



6 

 

NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. A.J. Spaans   Insulindeweg 17 

Mevr. G. van IJperen –Wobbema Jan Joostenplein 7 

Mevr. A. Zoethout   Van Foreestweg 109 

Dhr. M.R. Ypma   Gruttohof 7 

Mevr. M. Theuvenet   Schijflaan 8 

Dhr. J.J.M. Kuypers en 

   Mevr. H.K.S. van Zelst  Tweemolentjeskade 51 

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

Mevr. M.G.v.Altenburg-Schulenberg  Prof. Henketstraat 35 

Mevr. E. Kunz – Ruitenbeek  Papsouwselaan 143 

Mevr. L.A.J.M. Jongeleen  W. Bilderdijkhof 140 

Mevr. C.L.M. Gerbrands en 

   Dhr. A.J. Hoevenaar   Sint Sebastiaansbrug 27 

Mevr. J.J.C.M. Denies   Mandelastraat 2 

Dhr. L. van Viegen en 

   Mevr. M. van Viegen – de Vreede Pijperring 333 

Dhr. P. Verbraak   Van Adrichemstraat 397 

Dhr. J.P. de Vette en 

   Mevr. J.M. de Vette   Staalmeesterstraat 30 

Mevr. B.J.M. Steeneken - v.d. Zalm De Eendracht 7 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO 

 

OVERLEDEN LEDEN 

(voor zover bij ons bekend) 

 
Mevr. M.G.Th. Sosef – Nieuwpoort Aart v.d. Leeuwlaan 902A 
Dhr. T.J.A. van der Heijden  Verkadestraat 4 
Mevr. A.S. Buzing – van der Ende Alyd Buserstraat 26 
Mevr. N. de Vries   Cort v.d. Lindenstraat 231 
 

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

in de vrede van onze verrezen Heer 
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BESTE LEDEN 
 
Passiespelen in Tegelen 2020 

Op dit moment is de bus vol, u kunt op de reservelijst 

inschrijven. Als er iemand “uitvalt” dan weten we in ieder 

geval dat er een gegadigde is voor die plaats.  

De kosten zijn: voor leden van KBO-Delft  € 55,00. 

Voor niet leden kost het € 65,00. 

 

We vertrekken in de ochtend en na afloop van de Passiespelen gaan we bij 

Kruidenlucht in Casteren dineren. 

Voor de prijs heeft u dan de busrit, de toegangskaart, koffie met vlaai bij 

aankomst en het diner. 

Verdere details hoort u zo gauw we weten hoe laat de bus vertrekt en waar 

we onderweg een stop voor koffie of thee hebben. 

 

Afspraak met de penningmeester is dat u voor eind februari 

€ 30,00 /  € 40,00 stort op de algemene rekening van de KBO en de 

overige € 25,00 voor eind maart. U mag uiteraard ook in een keer alles 

betalen. 

Bel of mail naar mij of naar Leo Persoon. 

Bij Jetty van der Graaf uitsluitend per e-mail:  

jettyvandergraaf@hotmail.com    

Bij Leo Persoon. 015-212 42 89  of e-mail: lpersoon@ziggo.nl. 

 

Bingo. 

De eerstvolgende bingo is op donderdag 20 februari 2020. 

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. 

 

Modeshow Boskoop, 

Op 11 maart gaan we weer voor de modeshow bij de firma Klooster in 

Boskoop. De eerste deelnemers hebben zich al opgegeven. 

De prijs blijft € 18,50.  

Dit bedrag kunt u storten op NL42 RABO 0383 456 207  t.n.v. J. v.d. Graaf. 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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Graag voor uiterlijk 22 februari inschrijven i.v.m. de bus en de lunch. 

Telefonisch op 015 - 262 11 16 op de vastgestelde tijden en per mail 

jettyvandergraaf@hotmail.com  

Vertrek: Om 9.15 uur aanwezig zijn op de Nassaulaan nr. 2. 
 

Winterschool  

Op 31 januari hebben we nog een bezoek aan de Studio West en op 17 

februari als slot van een langgerekte winterschool een bezoek met de 

Museum Plusbus aan de Hermitage in Amsterdam. 

Hiervoor is de inschrijving op 2 januari j.l. geweest en die is ook vol, er is 

een reservelijst maar daar staan ook al 10 personen op. 

 

Voor de volgende Info zouden we het leuk vinden om uw verhaal van de 

Winterschool te ontvangen. Het hoeft geen bladzijde vol te zijn maar ik 

schrijf meestal een verslag en het is ook leuk om van de deelnemers iets te 

lezen.  

Een foto mag, zeker van de dagen dat Leo niet mee is geweest om foto’s 

te maken. U kunt dit tot uiterlijk 21 februari inleveren bij de redactie.  

 

Bezorgers/bezorgsters gevraagd. 

Voor het rondbrengen van de Info en het Magazine van KBO/PCOB 

hebben wij uw hulp nodig 

Er  is één bezorgsters gestopt en een andere bezorgster wil volgende 

maand stoppen. 

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

een wijk over te nemen. Dus als u goed ter been bent en 10 x per jaar ons 

wilt helpen meldt u dan.  

Dit kan bij Jetty van der Graaf, Leo Persoon of Wil Dagli. 

 

Jetty van der Graaf 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com


9 

 

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. Nieuwe deelnemers zijn 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 welkom. 

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 3e 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 3e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, voor het aquarelleren,  

op de pastorie aan de Nassaulaan 2. Onder leiding van Stan van Adrichem. Nieuwe 

deelnemers zijn welkom. 

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

 
Stoelyoga 

Elke 3e dinsdagmiddag van de maand is er stoelyoga, onder leiding van Sandra 

Slotboom, gediplomeerd yogalerares. 

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

 

       

In ‘Odensehuis De Linde Delft’  wordt op 25 februari een 

bijeenkomst georganiseerd over het betrekken van de sociale 

omgeving bij het bieden van ondersteuning aan mensen met 

dementie en hun mantelzorger. 

 

Veel mantelzorgers én vrienden, buren of familieleden van iemand met 

dementie zullen dit herkennen: ‘Laat maar weten als ik iets voor je kan 

doen’. Vaak blijft het daarbij; de mantelzorger vindt het lastig om een 

concrete hulpvraag te stellen. De buur, vriend of familielid wil wel helpen, 

maar weet niet goed hoe. 

‘Odensehuis De Linde Delft’ organiseert daarom een informatief en luchtig 

programma  ‘Hoe betrek je de buurt?’ In een programma van een uur wordt 

aandacht besteed aan de impact van dementie in de samenleving. Ook 

komt het stellen van een duidelijke hulpvraag en het bieden van gerichte 

hulp aan bod. 

 

Iedereen kan gratis deelnemen aan de bijeenkomst ‘Hoe betrek je de 

buurt?’ op dinsdag 25 februari om 10.00 uur bij Odensehuis De Linde 

Delft  in Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149 in Delft. 

 

Mantelzorgers wordt gevraagd een buur, vriend(in), familielid of 

verenigingsmaatje mee te vragen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Anita van der Drift 

Coördinator Odensehuis de Linde Delft 

 

T | 0629333221 

W | www.odensehuisdelindedelft.nl 

tel:3809576
http://www.odensehuisdelindedelft.nl/
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DIGITALE TOEPASSINGEN IN DE ZORG 
 

Nu ben ik van de e-health (digitale toepassingen voor in de zorg). Mijn 

moeder niet.  

We voeren hier lange gesprekken over en ik geef aan welk nut deze 

digitale toepassingen voor haar zouden kunnen hebben. Stel je voor dat je 

het aan je hart hebt. Dan kun je met behulp van die slimme apparaatjes, 

thuis zijn en toch onder controle zijn van de specialist omdat hij jouw 

waarden op afstand kan aflezen. Of dat als er iets aan de hand is, je direct 

kunt beeldbellen (skypen voor in de zorg) en dus direct een vertrouwd 

gezicht ziet. Dat er voor thuis allerlei makkelijke technologieën zijn die je 

leven makkelijk maken. Denk aan automatische deuropeners of dat 

automatisch het licht aan gaat in het donker. 

 

Alles wordt weggewimpeld. “Maar jij bent er toch of anders de buurvrouw”, 

zegt ze. Die rijdt me toch wel even naar het ziekenhuis of apotheek. Ik wil 

dan gewoon mijn huisarts of specialist spreken. En als ik iets wil eten, dan 

haal ik dat gewoon even bij de winkel.  

 

Nu is mijn moeder laatst gevallen met de e-bike. Gelukkig niet ernstig maar 

wel een paar gekneusde ribben en een deuk in haar zelfvertrouwen. Nu is 

ze alleen thuis in haar eengezinswoning. De buurvrouw is op vakantie. Ik 

woon aan de andere kant van het land. De eerste dag belt ze niet op maar 

dan word ik om de twee uur gebeld. “Kan je even boodschappen doen?”, 

vraagt ze. Tuurlijk, de bezorgdienst van de AH komt vanmiddag bij je langs. 

“Kan je even mijn medicijnen halen?” Tuurlijk, via de app van de apotheek 

heb ik ze besteld en ze worden langsgebracht. “Kan je me even naar het 

ziekenhuis brengen?” Nee, dat kan ik niet, maar je kan een digitale 

afspraak maken en dan hoef je er niet langs.   

 

Mijn moeder belt weer op. “Kan je me leren hoe die tablet werkt?” Tuurlijk, 

ik geef je het telefoonnummer wel van de Tabletcoach van de KBO.  

 

Dick-Jan Zijda 

Adviseur digitale zorg 
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COMPAAN - EEN TABLET SPECIAAL VOOR OUDEREN 
 

Vooraf 

In het kader van de ‘Tien dagen van Ontmoeting’ die van 1 tot en met 10 

oktober vorig jaar werden georganiseerd door de gemeente Delft, in 

samenwerking met Delft voor Elkaar, de SSBO en enkele andere 

organisaties heeft de gemeente Delft het project Compaan ontwikkeld dat 

mensen in staat stelt contacten te leggen en zich op de hoogte te stellen 

wat er te doen is in Delft. 

 

COMPAAN. De tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen 

De Compaan is een tablet voor mensen die het lastig vinden om met een 

gewone computer of tablet te werken. Hij is heel eenvoudig in het gebruik. 

Ervaring met computers is niet nodig. Iedereen kan met de Compaan 

overweg. U kunt berichten uitwisselen, eenvoudig internetten, foto’s en 

video’s delen en beeldbellen/skypen met mensen over de hele wereld.  

 

Daarnaast staan er verschillende plaatselijke diensten van Delft voor 

Elkaar op de Compaan en de wekelijkse foto van “Delft van vroeger”.  

Voor de mantelzorgers biedt de Compaan mogelijkheden niet alleen om te 

communiceren met de oudere, maar ook om specifieke functies te 

gebruiken, zoals medicatie herinnering, goede morgen melding, gedeelde 

agenda en contact via het familieportaal. Het familieportaal is een uniek 

element van Compaan. Het bestaat uit een online omgeving waar 

familieleden die aangesloten zijn op de Compaan berichten, foto’s en 

video’s kunnen sturen en onderling contact kunnen hebben. Mantelzorgers 

zijn géén homogene groep. Er zijn nu eenmaal grote verschillen in de 

situaties waarin zorg verleend wordt. Daarnaast verschillen de behoeftes 

van elke individuele mantelzorger en zijn zorgsituaties  en behoeftes 

onderhevig aan verandering. Compaan biedt een effectieve basisstructuur 

voor gebruik, maar tegelijkertijd ook genoeg ruimte voor aanpassing aan 

specifieke behoeftes. Dit kan leiden tot betere communicatie, gemakkelijker  

organisatie van de zorg en gevoelens van rust en controle.   

 

Heeft u interesse? U mag de Compaan een half jaar gratis uitproberen 

De gemeente Delft stelt inwoners die niet gewend zijn met de computer te 

werken in staat om de Compaan zes maanden kosteloos uit te proberen. 

Daarna heeft u de gelegenheid de Compaan particulier over te nemen. U 
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betaalt dan, naast het Compaan abonnement van € 12,95 per maand, 

éénmalig € 149,00 in plaats van € 299,00.  Bevalt de Compaan toch niet? 

Teruggeven mag natuurlijk ook.  

 

Persoonlijke uitleg en installatie 

Het bedrijf dat de Compaan heeft ontwikkeld komt de Compaan bij u thuis 

installeren en uitleggen aan u en eventuele familie hoe het allemaal werkt. 

Verder levert Compaan een volledig beheerde dienst; alle updates d.i. 

aanvullingen, en onderhoud worden op afstand door Compaan verzorgd. 

Bovendien biedt Compaan een telefonische ondersteuning en is 365 dagen 

in het jaar van 9.00 tot 18.00 uur bereikbaar. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven? U kunt de klantenservice 

bereiken op telefoonnummer 088 – 1450 100. Digitaal is Compaan te 

bereiken via info@uwcompaan.nl . Voor meer informatie over het bedrijf 

kijkt u op www.uwcompaan.nl/Delft . 

 

Chris van Wijk 

 

 

 
Advertentie 

Gasterij ‘t Karrewiel  
De meest veelzijdige uitgaansgelegenheid 
in de regio 
 

 

Voor elke gelegenheid kunt u bij ons, in het historische centrum van Delft, 

terecht. We hebben tien volautomatische gepimpte bowlingbanen, met een 

grote bar. In Grillrestaurant de Kruik kunt u ouderwets gezellig grillen. En in 

ons kaasrestaurant Fondue&Raclette serveren wij u authentieke 

kaasgerechten. Dit alles kunt u combineren met een compleet verzorgd 

dagje Delft. Met of zonder gids. 

 

Paardenmarkt 74, 2611 PD Delft.  Tel. 015 – 213 68 76;  

www.karrewiel.nl 

 

mailto:info@uwcompaan.nl
http://www.uwcompaan.nl/Delft
http://www.karrewiel.nl/nl/bowlen/
http://www.karrewiel.nl/nl/grillen/
http://www.karrewiel.nl/nl/fondue-and-raclette/
http://www.karrewiel.nl/nl/dagtochten/
http://www.karrewiel.nl/nl/
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THEATER OVERDAG in het ‘Rietveldtheater’ 
 
Op 13 februari komen Abspoel en Bisschof. 

Op 12 maart komen Yvonne Keuls en Max Douw. 

We hebben weer een aantal kaarten gereserveerd, maar VOL = VOL. 

 

De voorstellingen beginnen 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.  

 

Abspoel en Bisschof – Vive Aznavour – 13 februari 2020. 

Michael Abspoel - bekend als de stem van ‘Man bijt hond’- stond vorig 

seizoen samen met pianist en arrangeur Marc Bisschoff in het Rietveld 

Theater met een hommage aan de beroemde chansonnier Brel. Hij gaat 

dat voortzetten met een ode aan een andere Franstalige, muzikale held in 

zijn leven: Charles Aznavour,  de man die wereldwijd uitgroeide tot een van 

de meest geliefde chansonniers aller tijden. 

U kunt zich tot uiterlijk 31 januari  2020 opgeven.  

Yvonne Keuls en Max Douw – Den Haag, Mijn Lief – 12 maart 2020. 

Wie aan Den Haag denkt, denkt allereerst aan het Binnenhof waar alles 

over ons beslist wordt. Maar Den Haag is zo veel meer. Daarom neemt 

Yvonne Keuls  u aan de hand mee door de binnenstad, langs zee en 

strand, langs oude huizen en parkjes, door ruimte en tijd en overal spreekt 

ze Hagenaars en Hagenezen aan. 

Max Douw danst op zijn vleugel met haar mee. Hij deelt zijn vreugde met u.  

U kunt zich na 13 februari opgeven, tot uiterlijk 1 maart 2020. 
 

U kunt zich opgeven bij: 

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

Maximaal twee kaarten per persoon per voorstelling. 

 

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

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

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

Rietveldtheater, daar kunt u dan betalen. 

Meer informatie: zie  www.rietveldtheater.nl 

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

Op dinsdag 3 maart 2020 is er in het theater ‘De Veste’ een optreden van 

Joke Bruijs & Musica Extrema met het programma ‘Café du monde’.  

Voor deze voorstelling hebben we ook een aantal kaarten gereserveerd, 

maar VOL = VOL. 

 

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.   

Joke Bruijs & Musica Extrema – Café du monde – 3 maart 2020.  

Voor dit meeslepende programma hebben Joke Bruijs en Musica Extrema 

de handen ineengeslagen om de mooiste  levensliederen te brengen. 

Liederen met een lach en een traan waarin de emoties van een volk 

doorklinken. Op haar eigen humoristische en eigenzinnige wijze neemt 

Joke Bruijs u mee in haar zoektocht naar de mooiste pareltjes. 

U kunt zich na 5 februari opgeven, tot uiterlijk 20 februari 2020.  

 

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 

Maximaal twee kaarten per persoon 

 

Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan ook 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. Theater Overdag. 

Pas nadat het geld is gestort is uw aanmelding definitief en zijn de 

kaarten op de dag van de voorstelling beschikbaar bij de kassa van 

het Theater De Veste. 

 
Leo Persoon 

 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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Pop-up college ‘Designing For Darkness’ door   

Dr. Taylor Stone      (voertaal engels) 

 
Locatie: Botanische Tuin (ingang via achterzijde parkeerterrein Science 

Centre. Te bereiken via Mijnbouwplein en bus 62) 

Tijd: Vrijdag 14 februari 20.00 uur en 21.30 uur. 

Duur: ca. 20 minuten. Gratis Entree. 

Let op, het college wordt buiten gegeven. 

Is het mogelijk de avondlucht weer helemaal donker te maken? Het is vast 

opgevallen; op bewolkte avonden licht de hemel boven Delft oranje door 

lichtvervuiling. 

Dr Taylor Stone begon zijn onderzoek aan de TU Delft met een focus op de 

negatieve effecten van kunstmatig licht. Gaandeweg zijn proces  is hij zich 

juist meer gaan richten op het tegenovergestelde, ‘het positieve effect van 

duisternis’. 

Tijdens het pop-up college vertelt Taylor wat meer duisternis kan 

betekenen voor ons, onze gezondheid en het milieu en hoe dit in de 

praktijk er uit zou kunnen zien. 

Het college vindt plaats tijdens het Highlight festival in Delft. Het festival 

presenteert installaties op het raakvlak van kunst en technologie. 

Speciaal voor dit college hebben lichtkunstenaars ‘De Beeldjutters’ een 

installatie met video en licht ontworpen geïnspireerd op het onderzoek van 

Taylor. Bezoekers kunnen zo ook beleven hoe je met licht ook (meer) 

duisternis kan ervaren. 

Er zijn voornamelijk staanplaatsen. Als er bezoekers zijn die graag een 

zitplaats willen, graag even van te voren melden. Dan zorgen ze voor 

zitplaatsen, dit is echter wel beperkt. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij Jetty van der Graaf, tot uiterlijk 12 

februari 2020.  

Telefonisch op 015 - 262 11 16 op de vastgestelde tijden en per mail 

jettyvandergraaf@hotmail.com  

 

 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com


18 

 

VERSLAG BEZOEK MUSEUMCLUB AAN DE HERMITAGE   
 

Vandaag (2 december 2019) stond de Hermitage in 

Amsterdam op het programma met als thema 

Russische Juwelen uit de Tsarenperiode. Dus waren 

er juwelen aanwezig maar zeker ook schilderijen 

waarop prinsessen, hofdames van tsarina’s en 

tsarina’s zelf stonden afgebeeld. 

Met de uitleg van de uitstekende gids werd een beeld 

geschetst van de enorme collectie aan colliers , 

hangers, oorbellen en broches die in de loop van - 

met name -  de 19e eeuw verzameld waren in de 

kringen van de tsaren en hun wijde familie-omgeving.  

Door de bijna onbeperkt aanwezige gelden konden toonaangevende 

Europese schilders en juweliers worden overgehaald naar Sint-Petersburg 

te komen om voor het hof te gaan produceren. U kunt hierbij denken aan 

Tiffany , Cartier en Fabergé, die voor een langere periode en soms 

jarenlang hun kunsten hebben vertoond aan het hof. In die tijd had “een 

beetje” tsaar een hofhouding van pakweg 500 personen die er voor 

zorgden het hem een beetje naar de zin te maken.

     
De waarde van het in Sint-Petersburg opgestapelde fortuin is de overige 

landen waarschijnlijk niet geëvenaard, maar als dit wordt afgezet tegenover 

de rechteloosheid van het overgrote deel van de horige bevolking (pas in 

1861 afgeschaft) wordt duidelijk hoe onredelijk de welvaart in Rusland 

verdeeld was. Het is ook niet zo verwonderlijk dat er in 1917 een moment 

kwam dat het volk in opstand kwam tegen de ellende waarmee zij al zo 

lang werden geconfronteerd en dat er korte metten werd gemaakt met de 

elite. 
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Een deel van die elite  heeft nog juwelen 

kunnen meenemen in hun vlucht naar het 

buitenland maar het grootste gedeelte viel 

in handen van de Bolsjewieken , die een 

aanzienlijk deel ervan hebben verkocht om 

de Russische samenleving te kunnen 

opbouwen, want de bevolking zelf bezat        

niets. 

Al met al was het een indrukwekkende 

museumdag met fantastisch mooie 

juwelen en afbeeldingen daarvan en 

tegelijkertijd een confrontatie met de 

consequentie van de armoede van de rest 

van de bevolking. Helaas komt deze 

ongelijkheid ook in onze tijd - hier en daar - 

nog steeds voor. 

De museumclub bestaat nu bijna twee jaar 

maar dit bezoek aan de ‘Juwelen van 

Rusland’ was een van de mooiste 

pareltjes. 

 

Namens de museumclub,     

 

Hans van Santen. 

 

 

 



20 

 

UIT HET ARCHIEF (75) 
 

Intussen is het 2020 geworden. Hopelijk hebt u allemaal de verschillende 

Kerstvieringen overleefd, de jaarwisseling met de oliebollen en het 

vuurwerk en kijkt u vol vertrouwen uit naar het komende voorjaar. Want dat 

komt er onvermijdelijk aan met warme, zonnige dagen zonder griep en 

andere ongemakken. Laten wij optimistisch zijn en genieten van elke dag 

die we nog krijgen. 

 

Optimistisch waren ook onze voorouders, die in 1953 de Katholieke Bond 

van Bejaarden en Gepensioneerden oprichtte. Die Bond had niets met Krol 

te maken maar wilde wel opkomen voor de geestelijke en materiële 

belangen van de ouderen en natuurlijk ook aandacht schenken aan de 

ontspanning van 60-, later 50-plussers. 

 

Vanwege het jubileumnummer (75) heb ik even gekeken in de memoires 

waarmee ik negen jaar geleden begon. Toen maakte ik mij dik over de 

kosten van een postzegel die in veertig jaar tijd acht keer zo duur 

geworden was. Die verhogingen gingen sindsdien nog even door want 

intussen is die postzegel weer in prijs verdubbeld alhoewel dat niet meer 

direct zichtbaar wordt. Die portokosten zijn nog wel te dragen ook al omdat 

wij tegenwoordig nauwelijks nog een postzegel gebruiken. Zelfs de 

kerstkaarten worden vaak vervangen door een mailtje. 

 

Een andere opmerking betrof het aantal dames in het bestuur in 1970. Dat 

was toen precies nul. Intussen is er een vrouwenquotum van 30% voor 

raden van bestuur en daar voldoet de KBO Delft net aan. Wij zijn wel geen 

beursgenoteerd bedrijf maar je weet maar nooit hoe de toekomst eruit ziet. 

Nog een opmerking over het bestuur. Dat vergaderde in 1970 wel eens bij 

Koot op de Beestenmarkt. Het gaat ons natuurlijk niks aan waar het 

bestuur vergadert maar vergaderen in een café-restaurant, al of niet 

vergezeld van een drankje en een hapje, lijkt mij best gezellig. Maar de 

inwendige mens van de bestuursleden zal ook op de pastorie, de reguliere 

vergaderplaats naar mijn weten, best goed verzorgd worden. 

 

Nog even iets over de kerstviering. Die vond ik buitengewoon geslaagd, 
zowel binnen als buiten de kerk. En ook de ministol voor thuis smaakte 

prima. Het aantal deelnemers viel niet tegen maar stak toch maar schriel af 
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tegenover het aantal van 1970, Toen werd de kerstviering bezocht door 

700 personen alhoewel daar ook leden van de invalidenbond aan 

deelnamen. Ik ben benieuwd of die nog bestaat. 

 

En tot slot nog een paar feitjes uit de Delftse geschiedenis omstreeks het 

beginjaar van onze afdeling in 1953. Toen bestond de machinefabriek 

Reineveld 60 jaar en de Porceleyne Fles zelfs al 300 jaar.  

De eerstgenoemde is niet meer te vinden in Delft maar de tweede geniet 

nog volop belangstelling. Een ander feit dat opviel was dat in de 

gemeenteraad in 1951 werd voorgesteld om van gemeentewege een 

winkel op te richten waarin de klanten met een wagentje langs de 

schappen zouden lopen om zelf hun boodschappen te verzamelen en die 

dan bij de kassa af te rekenen. Dat was toen een nieuwtje dat over kwam 

waaien uit Amerika.  

 

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. 

E-mail:   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 tussen 17.00 en 18.00 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. 

 

TABLET- , IPAD- en DIGID COACH 

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


23 

 

 
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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