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VOOR BETALINGEN ALGEMEEN 

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

VOOR BETALINGEN REISCOMMISSIE 

IBAN nummer: NL75 INGB 0004 9252 03,    

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

ADRES KBO - AFDELING DELFT 

KBO - afdeling Delft. 

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

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

LEDENADMINISTRATIE 

Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en 

voor informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met: 

Mevr. Margriet van Heese, Weegplaats 7, 2614 GW Delft.   

Tel.: 06 – 288 711 04, (van 18.00 uur tot 19.00 uur). 

E-mail: margriet1953@hotmail.com 

BEZORGKLACHTEN 

Voor klachten over de bezorging van het ‘Magazine van de KBO-PCOB’ 

en/of het maandelijkse informatieblad  'INFO' kunt u contact opnemen met: 

Mevr. Jetty van der Graaf, tel.: 015 - 262 11 16,  (van 17.00 tot 18.00 uur). 

E-mail: jettyvandergraaf@hotmail.com 
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 4,  voor de maand april 2022,  met weer nieuwe 

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

voor de volgende artikelen: 

- Lichtpuntjes, een bijdrage van onze voorzitter, zie pag. 6 en 7. 

- Nieuwe leden voor leeskring 2, zie pag. 7. 

- Contact met leden, zie pag. 11. 

- Even voorstellen, zie pag. 12. 

- Ledenwerfactie, zie, zie pag. 13. 

- Vogelexcursie, zie pag. 15. 

- Dagtocht naar de Betuwe, zie pag. 16. 

- Bezoek aan het Dordrechts museum, zie pag. 18 en 19. 

- Walking Football, zie pag. 20. 

 

Namens de redactie,    Leo Persoon. 

 

 

 

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

Graag vόόr 1 mei 2022 betalen, op rekeningnummer: 

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 5 - mei 2022  verschijnt op vrijdag 29 april 2022. 

Copy inleveren vóór 16 april 2022. 
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AGENDA  APRIL 2022 

 5 apr. Creaochtend. 

 Aanvang: 9.30 uur.  

  Locatie: De Porceleijne Fles, Rotterdamseweg 2.   

 
12 apr. Wandelen / Vogelexcursie. 

 Verzamelen om 08.00 uur op de parkeerplaats naast het 

restaurant ‘De Uijlenburg’ aan de Noordeindseweg in Delfgauw.  

 
13 apr. Stoelyoga. 

   Aanvang: 10.00 uur.  

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
13 april Bloemschikken 

  Aanvang 14.00 muur 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
21 apr. Bingo. 

 Aanvang: 14.00 uur.  

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
26 apr. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

     

2 mei Creaochtend. 

 Aanvang: 9.30 uur.  

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 
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VERJAARDAGEN APRIL 2022 
85 jaar 

Mevr. A.G. de Jong - Bogaard  A. Veerstraat 151   3 april 

Dhr. G.H. Beuman   Van der Lelijstr. 73 13 april 

Dhr. G. Barendregt   Eisenhouwerlaan 87 20 april 

Mevr. M.A. Steensma   Roland Holstlaan 1203 20 april 

Mevr. A.M.S. Ruijgrok - Schaareman Verl. Singelstraat 24 25 april 

 

80 jaar 

Dhr. J.W.M. Vermeulen   Elzenlaan 17  11 april 

Mevr. H. Boerendonk - Timme  Schubertlaan 4  12 april 

Mevr. C.A.M. de Bruijn   Van Almondestr. 126 25 april 

Mevr. C.C.M. van de Graaf  Kurt Weillstraat 11 26 april 

 

75 jaar 

Mevr. Vermeulen - v.d. Akker  Elzenlaan 17    1 april 

Mevr. C.V.M. Kersbergen  V. Schuijlenburchstr.16C 8 april 

Mevr. A.M. Wolters - Muller  Derde Werelddreef 204 13 april 

 

Allen van harte gefeliciteerd     

  

NIEUWE LEDEN 

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

Dhr. J.W.M. Vermeulen   en 

   Mevr. H. v.d. Vermeulen - v d Akker Elzenlaan 17  

Mevr. M. Bulder     Sadatweg 127 

Mevr. J.M.A. van Leeuwen   Nigeriastraat 43 

Dhr. T. Heijdel     Raad van Europalaan 49 

Mevr. E. Zaalberg    Pelikaansingel 113 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom 

als lid van de KBO 
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LICHTPUNTJES 
 

Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. 

Je hoeft ze niet te vinden, 

Je kunt ze ook zijn. 

Een mooie tekst. Als er in deze dagen toch een lichtpuntje moet zijn, is het 

wel het zonder aarzelen en voorbehouden  de vluchtelingen uit de Oekraïne 

hartelijk welkom te heten. Voor deze groep een lichtje in donkeren dagen. U 

zult wel denken, de zoveelste die over de oorlog begint. Maar het houdt ons 

toch allemaal bezig. We staan op met droevige nachtelijke gebeurtenissen 

en gaan naar bed met in ons hoofd het dappere volk dat lijdt, een volk dat 

een reis te maken heeft. De eerste behoefte is reizen naar een gebied dat 

veilig is. Niet achteromkijkend, want de weg terug…….?  Is die er nog? 

Opvangen, solidair zijn, voorzieningen treffen, delen in onze rijkdom. Voor 

hoelang?  Allemaal vragen waarvoor de regeringen gesteld worden.  

 

Wat kan dan het lichtpuntje zijn? Komen wij tot verbinding met elkaar. 

Religare, opnieuw tot verbinding. Komen we in tijden van leed en verdriet 

dichter bij elkaar, misschien tot elkaar. Zijn de kerken voller? In nood leert 

men bidden, is het gezegde. Is dat misschien de verbinding tussen mensen? 

 

Wat een wereld, denk ik wel eens. De corona pandemie heeft plaats 

gemaakt voor  wapens en oorlogstuig. Dat hadden we toch niet kunnen 

denken toen de lockdown voorbij was. De nieuwe lockdown is er een van 

afsluiting, aflegging, stillegging, noodvergrendeling.  (Wikipedia) In deze 

situatie van een heel volk. 

 

En dat in een jaargetijde waarin bij ons de natuur opkomt, we genieten van 

de (voorjaars)zon, Pasen vieren. Het is niet zo moeilijk om de link te leggen 

tussen de kruistocht die Jezus moest maken, ontberingen moest lijden om 

uiteindelijk weer vrij te zijn, en het volk van Oekraïne?  

 

Het is geen vrolijk paasverhaal geworden, maar het geeft wel de tijd weer 

waarin wij leven. Een gepaste stemming hoort hierbij. Ik kan mij een lied 

herinneren dat veel en vaak in kerken wordt gebeden en gezongen. 
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Geef vrede, Heer, geef vrede, 

De aarde wacht zolang, 

Er wordt zoveel geleden, 

De mensen zijn zo bang, 

De toekomst is zo duister, 

En ons geloof zo klein; 

O Jezus Christus, luister 

En laat ons niet alleen. 

 

Sluit dit in alle facetten niet prachtig aan bij de situatie. Ik kan dit niet meer 

zingen zonder de betekenis van de zinnen tot mij door te laten dringen. 

 

Paul Dresmé 

 

 

NIEUWE LEDEN VOOR LEESKRING 2. 

Kort voor corona die ons sociale leven op allerlei gebied belemmerde was er 

een tweede Leeskring samengesteld. Zij hebben echter niet de mogelijkheid 

gehad om deze op te starten. Omdat er een paar leden van deze kring zijn 

afgevallen zijn we op zoek naar nieuwe leden voor deze Leeskring. 

Het aantal deelnemers aan een Leeskring bedraagt tussen de 6 en 8 leden, 

in overleg komen zij één keer per zes à acht weken bij elkaar bij een van de 

deelnemers thuis. 

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich bij ondergetekende opgeven per 

telefoon of per mail,  waarna ik u kennis met elkaar laat maken en waarna er 

afspraken gemaakt kunnen worden. 

Wil Dagli – van den Broek, tel. 015-2562569  

(graag tussen 17.00 en 18.00 uur) 

 e-mail w.vandenbroek11@telfort.nl 



 

 

8 

 

BESTE LEDEN 
    

Modeshow Boskoop  

We hebben op 10 maart jl. een gezellige Lady’s Day gehad. 

Iedereen heeft het reuze naar hun zin gehad. De reacties 

waren goed, er zijn al diverse deelnemers die aangaven ook 

mee te willen gaan naar de volgende show. 

   
De volgende modeshow is op 8 september a.s. 

Ik zal in de Info van juni/juli aangeven wat de kosten zijn en wanneer u zich 

weer kunt aanmelden. 

 

Bloemschikken 

Op woensdagmiddag 13 april kunnen we onder 

leiding van Ria den Hartog een paasstukje maken. 

Kosten € 17,50 voor leden en € 20,00 voor niet 

leden. 

Op de foto staat het voorbeeld, het kan qua groen 

iets afwijken. Het is altijd maar de vraag wat er 

voorhanden is  

U kunt een bord meenemen maar er is een ondergrond.  

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 3 april bij Jetty v.d. Graaf 015 - 262 11 16. 

 

Bingo 

De “paasbingo” was weer gezellig, er waren 10 deelnemers. 
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Omdat er qua deelnemers eigenlijk te weinig inleg is kan ik niet zo doorgaan. 

Een keer iets minder kan, maar niet continue.  

Of er moeten meer deelnemers komen, de deelname wordt duurder of we 

moeten het prijzenpakket aanpassen. 

 

De volgende bingomiddag is op 21 april a.s. Kosten € 5,00 voor 6 rondes, 

incl. koffie/thee in de pauzes en een glas drinken. Wilt u een extra plankje 

dan is dat € 4,50. 

We beginnen zoals gewoonlijk om 14.00 uur in de pastorie aan de 

Nassaulaan 2. 

 

Graag van tevoren opgeven voor 19 april i.v.m. de inkoop. 

Tussen 17.00-18.00 uur bij Jetty v.d. Graaf, 015 - 262 11 16 ( niet in het 

weekend). 

 

Jetty van der Graaf 

 
Advertentie 
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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   

 

Klaverjassen 

Het klaverjassen is elke maandagmiddag, nieuwe locatie is nog niet bekend.  

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 

 

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. Nieuwe deelnemers zijn 

van harte welkom. 

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

 

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 

 

 

CONTACT MET LEDEN 

Onze voorzitter dhr. Dresmé heeft het al vaak in zijn stukjes in de Info erover 

gehad, het contact met de leden. Het bestuur heeft in coronatijd getracht 

zoveel mogelijk het contact volgens de regels van het RIVM, te 

onderhouden.  

Maar het bestuur  heeft het gevoel  meer te kunnen doen. Vandaar dat we 

starten met een telefoonronde om te kijken wat er leeft onder onze leden  en 

of er vragen en wensen zijn.   

We inventariseren dat met een vragenlijstje geheel volgens de regels van de 

privacywet. U bent uiteraard niet verplicht om hieraan deel te nemen. 

Drie bestuursleden, Paul Dresmé, Wil Dagli, en Jetty van der Graaf en vier 

enthousiaste leden, Inge van Santen, Roos van der Kruk, Marjan Bakker, en 

Ton de Leede, zullen deze telefoongesprekken voeren.  

Dit proberen we in de maanden april/mei af te ronden.   

Wil Dagli. 

 

tel:3809576


 

 

12 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

In de Info van februari 2022 werd door de voorzitter vermeld, dat er 2 nieuwe 

‘Ouderenadviseurs’ zich hadden aangemeld. Het volgen van de cursus zal 

op korte termijn plaatsvinden. Hierbij stellen zij zich aan u voor. 

Ton de Leede, 76 jaar oud en een geboren en getogen Delftenaar. 

Ik heb voor mijn pensionering bijna 12 jaar bij de Belastingdienst gewerkt en 

ruim 30 jaar bij de Gemeente Delft als personeelsfunctionaris. 

Tijdens mijn pensionering heb ik vrijwilligerswerk verricht bij ‘Delft voor 

Elkaar’ vanaf 2006 als medewerker van de formulierenbrigade en vanaf 

2013 als Belastingconsulent. 

Ik ben sinds kort lid van KBO Delft en heb ontzettend veel zin om mij ten 

dienste te stellen voor de KBO Delft. 

Marjan Bakker, bijna 67 jaar oud, ik heb veel werkervaring opgedaan in de 

jaren, waaronder receptioniste bij verschillende verzorgingshuizen en de 

laatste jaren als Klantadviseur bij Pieter van Foreest. 

Nu ik met pensioen ben wil ik, naast leuke dingen ondernemen met man 

kinderen en kleinkinderen, iets nuttigs als vrijwilligerswerk gaan doen. 

Omdat de KBO nieuwe ouderenadviseurs zocht, werk wat mij aantrekt, heb 

ik mij hiervoor aangemeld. 

Noot van het bestuur:  

Wij zijn blij dat er zich twee leden hebben aangemeld voor Ouderenadviseur, 

maar helaas zal de aangekondigde cursus, door te weinig aanmeldingen uit 

Zuid Holland, dit voorjaar niet doorgaan. Toch willen beiden zich inzetten 

voor de leden van KBO Delft, zoals bij onze actie: Telefonisch contact met 

leden. 
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LEDENWERFACTIE. 

In de diverse INFO’s van de afgelopen maanden, met name in de stukjes 

van onze voorzitter, heeft u al kunnen lezen dat er een ledenwerfactie 

gehouden zal worden. 

 

De reden hiervoor is dat wij als afdeling met meer leden nog sterker staan bij 

de gemeente Delft en de overheid. Deze ledenwerfactie zal worden 

gehouden in de maanden mei t/m september. 

 

Wij van de commissie ledenwerving willen hiervoor ook uw hulp. Wij willen u 

vragen om in uw omgeving alert te zijn op eventueel nieuwe leden.   

Bij de INFO nr. 5 voor de maand mei, krijgt u twee folders, kent u iemand 

persoonlijk dan kunt u deze direct overhandigen. 

Uw eigen ervaring, met b.v. de Zomer- Winterschool, reisjes met de KBO, 

activiteiten waaraan u deelneemt, het Magazine en de INFO die u 10 keer 

per jaar ontvangt,  vragen wij u deze te delen met deze personen in uw 

omgeving. 

 

In het meinummer zullen we vermelden wat wij als bestuur er tegenover 

zullen stellen bij het aanbrengen van nieuwe leden. 

Voor contact: 

Wil Dagli, tel. 015 – 256 25 69, email w.vandenbroek11@telfort.nl 

Leo Persoon, tel 015 – 212 42 89, email lpersoon@ziggo.nl 
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Advertentie 
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VOGELEXCURSIE 
 

Na een prachtige diapresentatie over vogels tijdens de zomerschool voor 

senioren 2021, willen we ze nu in het veld gaan opzoeken en bewonderen.  

Dhr. Hans Zweekhorst zal ons op dinsdag 12 april 2022 meenemen het veld 

in en ons wijzen op de verschillende vogels en vogelkenmerken.  

 

We moeten wel vroeg op. We willen om 08.00 uur verzamelen op de 

parkeerplaats naast restaurant De Uijlenburg aan de Noordeindseweg in 

Delfgauw. Vandaar gaan we op pad. 

De excursie duurt ongeveer 1, 5 à 2 uur. Er zijn bankjes onderweg om even 

uit te rusten. Handig is het om een verrekijker mee te nemen.  

Het soort kleding is sterk afhankelijk van het weer. In ieder geval stevige 

schoenen aantrekken. 

 

Wat:   Vogelexcursie. 

Wanneer:  Dinsdag 12 april 2022. 

Aanvang:  08.00 uur. 

Verzamellocatie:  Parkeerplaats naast restaurant De  

   Uijlenburg aan de Noordeindseweg in  

   Delfgauw. 

Inlichtingen en aanmelden voor deelname aan deze excursie: 

Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89 of per email: lpersoon@ziggo.nl 
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 DAGTOCHT NAAR DE BETUWE 12 MEI 2022 

 

In het voorjaar  is het genieten van de bloesems in de 

Betuwe. Ongeveer een derde deel van al het fruit dat in ons 

land wordt geteeld, komt uit Rivierenland. In het voorjaar 

staan deze fruitbomen in bloei. 

We gaan op 12 mei een dagje uit met Pasteur Reizen naar de Betuwe voor 

een bloesemroute en genieten van de vele bloesem kleuren. 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf huize Stefanna (bus aanwezig 8.45 uur). 

Onderweg een stop in Kinderdijk voor de koffie met gebak. 

Na de koffie rijden we de bloesemroute, met aansluitend vrije tijd tussen 13-

15  uur in Buren. Daarna via mooie route naar Harmelen voor diner rond 17 

uur.  Vervolgens na het diner terug naar Delft waar we terug zijn om 20.00 

uur. 

Aanmelden voor deze reis kan tot uiterlijk 20 april 2022, Vol = Vol  

Dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland. 

Uitsluitend per telefoon: 013 21 18 146. Of  b.g.g. 06 53 33 43 46.  

Reissom per persoon bedraagt voor: 

KBO leden: € 62,00 p.p. Introducees € 67,00 p.p. 

Inbegrepen: busvervoer, koffie met gebak, Diner en attentie chauffeur. 

Exclusief: Annulering en/of Reisverzekering.  

Wijziging / Noteren. Tijdens de reizen is de leiding vanaf heden bereikbaar 

onder een nieuw telefoonnummer: 06 53 33 43 46  

Voor deelname aan deze reis uw reissom over maken voor 30 april 2022 op:  

IBAN: NL75 INGB 0004 9252 03 t.n.v. Reiscommissie RK Bond van 

Ouderen, Delft (met vermelding R85)  

Niet vergeten op alle dagtochten en reizen uw legitimatiebewijs, ziektekosten 

verzekeringsbewijs en een telefoonnummer van een familielid die gebeld 

kan worden in geval dit nodig is. Dieetwensen opgeven. 

Uw reiscommissie: Leo, Lea Vroonland en Anton van der Zalm  
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Advertentie 
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BEZOEK AAN HET DORDRECHTS MUSEUM 

 
Op donderdag 24 februari hebben we met de 

museumclub een bezoek gebracht aan het 

Dordrechts Museum. We vertrokken rond  9.15 uur 

met de trein naar Dordrecht, om de schilderijen 

van Aelbert Cuyp te bewonderen.  

 

Aelbert Cuyp (1620-1691) behoort tot de 

belangrijkste landschapschilders van de Hollandse 

17e eeuw. Hij is de meester van  het gouden licht 

en de beroemdste schilder uit Dordrecht. 

 

Ter gelegenheid van zijn 400e geboortejaar organiseerde het Dordrechts 

Museum een unieke tentoonstelling  (In het Licht van Cuyp) waarin de 

waardering voor Cuyp en zijn impact op de Britse landschapschilderkunst 

centraal staan. 

Bij aankomst in het museum was er eerst 

koffie en thee, waarna we via een audiotour 

konden genieten van de vele mooie 

schilderijen van Albert Cuyp en enkele 

Engelse tijdgenoten. 

Nadat we alle schilderijen hadden 

bewonderd, waren we toe aan de lunch. 

 

 

We verlieten het museum om op weg te 

gaan naar Lunchroom ‘Den Witten Haen’. 

Daar hebben genoten van de ‘Kraailunch’. 

Deze lunch was goed verzorgd en een 

prima bediening. 

 

 

Moe maar voldaan vertrokken we naar Delft, helaas kregen we op weg naar 

het station een stevige regenbui. 

 

 

Leo Persoon 
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SV DEN HOORN START 

WALKING FOOTBALL 

VOOR SENIOREN 
 

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn 

de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm,  voor 

zowel dames (40+) als voor heren (60+) die (op hun oude dag) nog lekker 

actief bezig willen zijn. 

Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten 

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze 

voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. 

Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er 

mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte 

komen.  

Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten. 

Bovendien kun je bewijzen dat je je voetbalstreken nog niet bent verleerd. 

Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te blijven bij een 

vereniging. Het sociale aspect is – naast het fit en in beweging blijven – dan 

ook een van de belangrijkste onderdelen van het Walking Football.  

Meld je nu aan!  

Voldoe je aan de minimum leeftijd en lijkt het je heerlijk om weer wekelijks 

lekker te bewegen en met een balletje bezig te zijn? Dan kun je je nu 

aanmelden! Breng ook je vrienden, familie of buurman, of buurvrouw op de 

hoogte zodat we straks lekker een partijtje kunnen voetballlen. Iedereen uit 

de regio is welkom.  

De bedoeling is om medio april /  begin mei een voorlichingbijeenkomst te 

houden. Waar alle vragen en suggesties besproken kunnen worden. 

Om mee te kunnen doen hoef je geen lid van SV Den Hoorn te zijn of te 

worden. Vooralsnog kunt u zich aanmelden, per email of telefonisch,  

bij ondergetekende. 

 

Leo Persoon, email: lpersoon@ziggo.nl of: tel.nr. 015 – 212 42 89. 

 
 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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UIT HET ARCHIEF (97) 
 

Vijftig jaar geleden, dat lijken haast prehistorische tijden en zeker vergeleken 

bij de moderniteiten van vandaag. In de jaren zeventig moest ik nog 

zwoegen ‘in het zweet mijns aanschijns’ voor mijn dagelijks brood. Het ligt 

intussen ver achter ons. 

 

In die jaren werd je computer niet gehackt en kon je IPad niet crashen en 

een storing op de televisie werd opgelost door een monteur die in levenden 

lijve aan huis kwam. Nu moet je het in het gunstigste geval doen met een 

vriendelijke stem door de telefoon die je van het modem naar het kastje 

stuurt en van het kastje naar de TV-ontvanger. Je moet stekkers uit het 

stopcontact trekken en er weer in terug plaatsen en de laatste keer dat het 

ons overkwam moest er zelfs een cocktailprikker aan te pas komen om de 

TV weer aan de praat te krijgen. 

 

Maar wat zeur ik, 2022 heeft tal van goede dingen waar wij dagelijks van 

genieten en eerlijk gezegd willen wij niet meer terug naar die goede oude 

tijd. Dat was bijvoorbeeld de tijd waarin de secretaris over de voorzitter 

schreef: “In uw voorzitter heeft u een gezellig causeur”. Waar vind je nog 

zo’n zin? Dat was in 1971 bij gelegenheid van de Sint Josefdag. Het was 

ook de tijd dat de KBO openlijk propaganda maakte voor het noodlijdende 

dagblad De Tijd. Dat was het katholieke landelijke dagblad, eerlijk gezegd 

nogal zwaar maar waar ik toch van genoten heb. Later werd het een 

weekblad en nog later volgde een gemengd huwelijk met het weekblad HP 

en toen heb ik mijn abonnement maar opgezegd. 

 

Een sprongetje in de (echte) tijd brengt mij naar 7 december 1989 toen de 

geestelijk adviseur van de KBO een predicatie hield onder het motto “Schuld 

en Boete”. Dat zal best een geestelijk woordje geweest zijn maar mij bracht 

het naar de prachtige roman van Dostojewski uit 1866 en met deze 

Russische schrijver zitten we weer in de huidige tijd. Wij hoeven om Poetin 

toch ook niet de hele Russische literatuur af te zweren. Wie de schuld heeft 

aan al de misère in Oost-Europa is voor mij geen vraag maar boete doen wij 

allemaal en niet in het minst die miljoenen vluchtelingen. 
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In 1990 biedt de KBO ook weer een paar cursussen aan; wij zijn uiteindelijk 

nooit te oud om te leren. Op het programma staan een geheugencursus (is 

nooit weg) een cursus omgaan met gewicht (obesitas?) en met rugpijn en 

een slaapcursus. Aan die laatste heb ik gelukkig geen behoefte want ik 

nader het moment dat ik meer uren slaap dan wakker ben van de 

vierentwintig die ons dagelijks gegeven worden.  

 

Sinds kort heeft de NRC de titel van deze bijdrage over genomen. Die krant 

heeft nu ook een rubriek Uit het archief die zich uitstrekt tot het jaar 1970. 

Een beetje trots ben ik er wel op dat zo’n gerenommeerd dagblad mijn kop 

overneemt. 

 

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. 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
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