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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) 

Email: jettyvandergraaf@hotmail.com 

 

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

mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt nummer 2 voor de maand februari 2019 met weer veel nieuwe 

informatie. 

 

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

volgende artikelen: 

- Verslag bezoek Dordrechts museum, zie pag. 11. 

- Help Nederland vooruit, zie pag. 12 en 13. 

- Vrijwilligers gezocht voor het ontmoetingscentrum in de Vermeertoren, 

zie pag. 14. 

- Een portret van Mies Warffemius, zie pag. 15 en 16. 

- Digitalisering en computercursussen, zie pag. 17 en 18. 

- Nieuwe KBO reizen, zie pag. 19, 20 en 21. 

-  

Wegens ruimtegebrek is er in deze INFO geen bijdrage van Koos de Ridder 
opgenomen. In het volgende nummer zal deze weer worden geplaatst.  
 

Op de website van de KBO  www.KBO-Delft.nl, is een uitgebreide selectie 

van de foto’s van de winterschool 2018 / 2019 opgenomen. 

 

 

 

Advertentie 

 

http://www.kbo-delft.nl/
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AGENDA  
   

5 febr. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 9.30 uur.   

 
11 febr. Vervolgcursus Ipad voor beginners. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.   

 

25 febr. Bijeenkomst Leeskring. 

 Jan Campertlaan 159 

 Aanvang: 14.00 uur. 

 

26 febr. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’ 

  Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

27 febr. Bloemschikken.  

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

  Aanvang: 14.00 uur. 

 

28 febr. Bingomiddag 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 14.00 uur.   

 

  4 mrt. Modeshow bij de firma Klooster in Boskoop. 

 Vertrek: 9.15 uur, vanaf de pastorie Nassaulaan 2. 

 
  5 mrt. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 Aanvang: 9.30 uur.   

 

  8 mrt. Dagreis naar de Veluwe. 

 Vertrek: 09.00 uur vanaf Stefanna 
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VERJAARDAGEN FEBRUARI 2019 

 
100 jaar 

Mevr. W.C.J. Warffemius  Westplantsoen 134   5 febr. 

 
95 jaar 

Mevr. M.S.C. Blom   Prof. Burgershof 50 17 febr. 

 
90 jaar 

Dhr. C.J. de Bruijn   Laan der Zeven  

      Linden 333, Delfgauw      4 febr. 
Mevr. C.W.J. Tetteroo-Langelaan  Papsouwselaan 225   7 febr. 

Mevr. J. Onderwater-Suiters   Herculesweg 43   8 febr. 

 
85 jaar 

Dhr. C.J. van Beekum   Pijperring 300    9 febr. 

Mevr. J. Karsdorp   Bankastraat 21  13 febr. 

 
80 jaar 

Dhr. H.L.J. Akkermans   Jacob Gilleshof 17 14 febr. 

Mevr. J.M.Th. van Koppen-Stoop Grabijnhof 3  18 febr. 

 
75 jaar 

Mevr. M.M.M. Dukker-Middendorp Jan Joostenplein 53 10 febr. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 

Dhr. L.M. Koolen  Jan Campertlaan 183 

Dhr. J.A. Planken  Betje Wolfflaan 1 

Dhr. J.P. Koeleman  Reinier de Graafweg 32 

Mevr. T. Oostdam  A. van Schendelplein 121 

Dhr. V. Wilson   Diepenbrockstraat 99 

 

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

de vrede van onze verrezen Heer. 
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NIEUWE LEDEN 

 
Mevr. P.E. Favey   Lakenraam 4 

Mevr. A.T.M. Knijnenburg  Mart. Nijhofflaan 260 

Dhr. J. Idzes en mevr. A.M. Idzes-van Leeuwen 

Mevr. A.M. van der Sman  Ponyhof 3 

Mevr. J.E.S. Schoenmakers-v.Veen Mozartlaan 348 

Dhr. J. Jacobs en mevr. B. Jacobs - Luyten 

     De Eendracht 50 
Mevr. A.M.T. v. Wingerde-v.d. Ven Vijver Zuid 28 
Mevr. G.W. Harteveld-Den Dunnen Pijperring 21 
 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO 

 

 

 

 

 

Advertentie 

NOTARISKANTOOR BOELENS 
Voor een goed en betrouwbaar advies. 

Oude Delft 62, 2611 CD Delft 

 

 

telefoon 015 - 213 70 50  -  fax 015 - 213 70 55 

notaris@boelens.net  -  www.notarisboelens.nl 

Tip! Het geven van een algehele volmacht kan zinvol zijn! 
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BESTE LEDEN 
 
Bingo. 

Op 13 december was er weer bingo, deze keer in de 

kerstsferen. Met een kerstlunch vooraf en daarna een bingo 

met duurdere prijzen ( door een bijdrage uit de kbo pot). 

Volgens mij heeft iedereen lekker gegeten en vielen de 

prijzen ook in de smaak. 

We waren met meer deelnemers dan normaal en het zou fijn zijn als van deze 

deelnemers er meer naar de normale bingo willen komen. 

Na afloop ging iedereen met een mooie cyclaam naar huis.  

   
Per januari is de prijs van de bingo met € 0,50 omhoog gegaan naar € 5,00. 

Dit komt doordat de BTW van 6% naar 9% is gegaan en we altijd prijzen 

hebben die in die categorie vallen vandaar deze verhoging. De 2e kaart kost 

dan € 4,50. 

Ik hoop wel dat er dan meer deelnemers komen als afgelopen keer ( 9 

deelnemers) anders moeten we het prijzenpakket aan gaan passen. 

De kosten van de middag moeten we zelf dragen. 

De volgende bingo is op 28 februari.  

 

Modeshow  

Zoals ik in de vorige Info al heb geschreven gaan we op 4 maart 2019 weer 

naar de Modeshow bij de Firma Klooster in Boskoop. Vertrek om 9.15 uur 

vanaf de Pastorie Nassaulaan 2 

De prijs is nu € 18,50. 

Ik heb een 40 persoonsbus gereserveerd. U kunt zich inschrijven via de 

mail jettyvandergraaf@hotmail.com  of telefoon 015-2621116 (tussen 

17.00-18.00 uur op werkdagen).   

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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Wilt u als u meegaat zo snel mogelijk inschrijven, want rond 22 februari bellen 

ze van de Firma hoeveel deelnemers er zijn omdat zij ook hun inkopen 

moeten doen. Er kan dan altijd nog wel iemand bij, tenzij de bus vol is. 

U kunt de  € 18,50 storten op de rekening: 

NL42 RABO 0383456207 t.n.v. J v.d. Graaf. Wel erbij vermelden dat het 

voor de modeshow is. 

 

Bloemschikken  

In februari is het bloemschikken op woensdagmiddag 27 februari 

We beginnen om 14.00 uur in de pastorie aan de Nassaulaan 2  

Aanmelden voor 21 februari i.v.m. inkoop materialen 

Aanmelden via de mail jettyvandergraaf@hotmail.com  of telefoon 015-

2621116(tussen 17.00-18.00 uur op werkdagen)bij Jetty.  

 

Andre Rieu 

Op zondagmiddag 13 januari zijn we met 24 deelnemers naar de voorstelling 

van Andre Rieu in Pathé geweest. We werden op de etage, waar de filmzaal 

was, verrast met een glaasje jus d’orange, appelsap of prosecco om op het 

nieuw jaar te toosten. Ik heb wel vaker shows van hem op TV gezien maar in 

de bioscoop is het toch anders. Het is veel groter en je ziet het publiek beter, 

ook het interview vooraf en na de show was ook leuk. Je zag hoe het orkest 

daar op het strand kerst vierde en nog meer.  

Op 28 en 29 juli wordt het concert 2019 vanuit Maastricht in de bioscoop 

getoond en er hebben al diverse leden gezegd ook daar naar toe te willen. 

Zo gauw ik iets weet hoort u van mij. 

    
 

Winterschool   

De winterschool zit er weer op. De 2e week was weer goed bezocht. 

Op 7 januari begonnen we met een chocolade workshop gegeven door Erwin 

Krose. Na de uitleg over hoe je chocolade kon bewerken, zodat je het 

eventueel ook thuis kan doen, konden we aan het werk.  

Iedereen vond het een succes en het is voor herhaling vatbaar. 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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Op 8 januari gingen 40 personen richting Den Haag, in 2 groepen werd de 

Ridderzaal en de 2e Kamer bezocht. Na de lunch splitsen de groepen zich op 

in een groep die naar het Mauritshuis ging en de andere groep ging naar het 

Escher museum. 

 

Op 9 januari was er ’s morgens in het Reinier de Graaf een lezing door 

oogarts Kusmierczyk. 

Op hetzelfde moment was er een zangworkshop o.l.v. Guus Westdorp.  

Daar hebben 7 personen aan deelgenomen. 

Het middagprogramma bestond die dag uit een lezing door Mw. Floet over 

wonen voor ouderen door de eeuwen heen. 

Zij vertelde over de hofjes waarvan wij er in Delft ook nog een paar hebben. 

 

Op 11 januari was er ’s morgens een bezoek aan het Archeologisch depot, 

waar van alles te zien was over wat er in de loop der tijd uit de grond is 

gehaald. Denk maar aan de bouw van de spoortunnel. 

Zeer interessant vonden de deelnemers. 

 

‘s Middags was de finale van de Winterschool in het Rietveld theater en wat 

was het een verrassing wat de deelnemers aan de zangworkshop hebben 

laten zien en horen. Zelfs Koos Pronk had als verrassing een lied 

ingestudeerd. 

Na afloop hebben we iets gedronken en daarna gingen we naar restaurant ‘Bij 

Best’ en kregen daar een Indische maaltijd. Voor de 68 personen die erbij 

waren was het echt een finale!!!! 

 

En nu op naar 10 jaar Zomerschool, ik weet nog dat we begonnen en heb nu 

niet het idee dat het 10 jaar geleden is. We hebben in die tijd veel geluisterd, 

uitstapjes gemaakt, beweegactiviteiten gedaan en veel creatieve dingen 

gemaakt. 

Er zullen uit die 10 jaar activiteiten gekozen worden om nog een keer te doen 

maar we kunnen niet alles herhalen. 

We gaan er mee aan de slag en proberen een mooi jubileumprogramma te 

maken. 

 

Een uitgebreide selectie van foto’s van de activiteiten van de winterschool 

kunt u bekijken op de website van de KBO.   www.KBO-Delft.nl 

 

Jetty van der Graaf 
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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. Nieuwe 

deelnemers zijn welkom.  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 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 

tel:3809576
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MUSEUMBEZOEK 29 NOVEMBER 2018. 
 

‘Werk, bid en bewonder’ in het Dordrechts museum. 

Iedereen weet dat Willem van Oranje vóór godsdienstvrijheid was. Maar zijn 

opvolger, zijn zoon Maurits, hing de strenge protestante leer aan. Niet alleen 

hier, maar ook onder buitenlandse protestanten was daar onenigheid over.  

Bij de synode van 1618 / 1619 wonnen de Precieuze, de strenge calvinisten, 

dus kwamen die in de stadsbesturen en de handel. Ze werden rijk.  

Maar ondanks het sobere en spaarzame van het calvinisme, besteedden ze 

hun geld aan kunst. Met schilderijen (o.a. Rembrandt) architectuur en 

literatuur en ook met muziek verrijkten ze ons land.  

Met een fijne gids hadden wij een goed en informatief bezoek. 

 
 

   
 

   
 
Annie de Haas 
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HELP NEDERLAND VOORUIT 

 

DONATIECAMPAGNE VAN DE ING BANK 
 

Dit jaar gaat de SSBO voor de tiende keer de zomerschool voor senioren 

organiseren. Dat moet een zo feestelijk mogelijk programma worden. Alle 

steun is daarbij natuurlijk heel welkom. Een daarom zoeken we waar mogelijk 

fondsen om ons te helpen. ING Bank heeft een donatiecampagne die 

plaatselijke goede doelen zoals de zomer- en winterschool wil ondersteunen. 

Dat komt dus goed uit. 

 

De SSBO heeft een voorstel ingediend. Vorige week kregen we van de ING te 

horen dat ons initiatief – de zomerschool voor senioren - is geselecteerd voor 

de stemronde. De eerste horde is dus genomen. Maar om nu een gift te 

krijgen moeten we zoveel mogelijk stemmen zien te krijgen.  

Vanaf 21 januari (13.30 uur tot en met 13 februari (23.59 uur) kan heel 

Nederland stemmen op een van de geselecteerde initiatieven via de voor 

deze gelegenheid ontwikkelde speciale stempagina die dan wordt geplaatst 

op de site: www.helpnederlandvooruit.nl .  

 

De ING heeft Nederland ingedeeld in 52 gebieden  en voor het gebied waarin 

Delft is ingedeeld zijn 5 initiatieven geselecteerd.  Die komen met een korte 

tekst en foto op de stempagina te staan.  

  

Het initiatief met de meeste stemmen krijgt  € 5.000. Halen we van alle 

gebieden de meeste stemmen, dan kunnen we zelfs € 10.000 verdienen!  

We moeten dus campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te 

verzamelen. 

We vragen iedereen die de SSBO met de zomerschool voor senioren Delft 

een warm hart toedraagt om zijn of haar stem uit te brengen op de SSBO. 

En vraag ook uw kinderen en eventuele verdere familie en vrienden om hun 

stem op het SSBO-voorstel uit te brengen. 

http://www.helpnederlandvooruit.nl/
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HOE KAN IK STEMMEN ? 
 
Het stemmen gaat als volgt: 
 
Stap 1 :  Ga naar: www.helpnederlandvooruit.nl  
 
Stap 2:  Zoek een lokaal initiatief. 

- op postcode:  2625 KW. 

- of zoek op:  SSBO Delft.                                 

 
Stap 3: Stem op: SSBO Delft. 
  Met je naam en emailadres. 
 
Stap 4: Je krijgt een email terug. 
 
Stap 5: Bevestig je stem, via de toegezonden email. 
 
 
SSBO Delft staat voor: 
Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Delft   (SSBO Delft). 
 

 
 
U kunt uw stem uitbrengen tot uiterlijk 13 februari tot 23.59 
uur.  Per email kunt één stem uitbrengen. 
 
Een stem is pas geldig als u hem hebt bevestigd via de toegezonden 
email van de ING, met de vraag om je stem te bevestigen. 

 
Niet vergeten te stemmen. 
 
            
Chris van Wijk  en Leo Persoon 

http://www.helpnederlandvooruit.nl/
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR  HET 

ONTMOETINGSCENTRUM   IN DE VERMEERTOREN. 

Deze dagvoorziening van Pieter van Foreest is bestemd voor zelfstandig 

wonende ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning op verschillende 

gebieden. Door dagvoorziening op maat kan men in de eigen omgeving 

blijven wonen. 

In het ontmoetingscentrum Vermeertoren aan de Van Beresteynstraat 169b 

staat de bezoeker centraal. Net als thuis is er in het ontmoetingscentrum een 

huiskamer voor bezoekers en mantelzorgers. Ontmoetingscentrum 

Vermeertoren  heeft vier huiskamers, vernoemd naar schilders.  

Voor de huiskamers is men op zoek naar vrijwilligers, die een spelletje willen 

doen of wandelen met een bezoeker, of helpen op een kamer als 

ondersteuning personeel koffie schenken enz. 

Bezoekers van de Mondriaan kamer(hoogopgeleide bezoekers) houden van 

praten over politiek, van wat er in de wereld gebeurt en van klassieke muziek. 

Ook houden zij van dammen,  schaken en scrabble. Ook voor deze kamer 

worden vrijwilligers gezocht. 

Heeft u tijd en interesse loop dan eens binnen, op maandag, woensdag en 

donderdag wil mevr. Sylvia Ruigrok u er graag meer over vertellen. 

Wil Dagli     

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 

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/dagtochten/
http://www.karrewiel.nl/nl/
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OP BEZOEK BIJ MEVROUW MIES WARFFEMIUS 
 

Mevrouw Mies Warffemius hoopt op 5 februari 

2019  de 100 jarige leeftijd te bereiken. Reden 

om haar een bezoek te brengen en een artikel 

te plaatsen. 

 

Mevrouw is al 34 jaar woonachtig aan het 

Westplansoen, een idyllisch plekje tegenover 

het Wilhelminapark. Prominent aanwezig is nog 

de oude boom voor de waterpartij van het park 

waarover al jaren wordt geruzied tussen voor- 

en tegenstanders. De beslissing is gevallen, de boom moet verdwijnen want 

de kruin is er al uitgekapt en de rest vormt een gevaar voor wie er te dicht in 

de buurt vertoeft. 

 

Hiervoor woonde Mies in de Singelstraat waar zij ook geboren is in het 

kappersgezin van vader. Dit is vermoedelijk de reden geweest dat ook een 

aantal kinderen ervoor gekozen hebben een eigen bedrijf te beginnen. Zo ook 

Mies die na het op tamelijk jonge leeftijd overlijden van haar vader kort na de 

Tweede Wereldoorlog besloten heeft de kapperszaak voort te zetten.  

Dit heeft geduurd tot omstreeks de leeftijd van 60 jaar toen Mies gebruik kon 

maken van een regeling om vervroegd te stoppen als kleine zelfstandige, ook 

toen al werden kleine bedrijven langzaam weggedrukt door de grote 

investeerders. 

 

Wij als interviewers hadden toch nog een prangende vraag aan Mies, hoe is 

het haar toch gelukt om binnenkort op 5 februari de 100-jarige leeftijd te 

bereiken, wat is haar geheim? 

Eigenlijk herkennen we in haar antwoord wel de diverse publicaties en TV-

uitzendingen over dit onderwerp: eet matig, niet roken en drinken, vermijdt 

rood vlees en rode wijn en eet elke dag verse groeten. Dat wat betreft de 

eetgewoonten, maar daarnaast ook, ga erop uit en zoek de mensen en 

activiteiten op en blijf niet achter de geraniums zitten, je moet er zelf ook 

moeite voor doen.  

In het verleden heeft Mies een reis gemaakt naar Israël en tot op de dag van 

vandaag is ze daar nog steeds van onder de indruk. 
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Mies heeft al bijna 60 jaar hulp van een vriendin die de boodschappen e.d. 

voor haar doet en waar ze een grote steun aan heeft, ze gaat nog naar de 

bingo en is vorige week naar een film geweest met een nieuwjaarsconcert 

van Andre Rieu !! 

Het loopvermogen neemt af, maar de geest is nog prima in orde.  

 

Op zaterdag 2 februari om 12.00 uur vindt er een feestelijke gezongen 

eucharistieviering plaats in de Franciscus en Clarakerk in de  Raamstraat. 

met het koor van Sonja Nowee.  

Mies heeft te kennen gegeven dat zij hoopt op een flinke opkomst van 

vrienden, kennissen en KBO leden. 

 

Hans van Santen en Leo Persoon 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 
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DIGITALISERING  
De KBO is van mening dat senioren te allen tijde moeten kunnen participeren 

in de digitale samenleving. We stimuleren ouderen tot deelname en pleiten 

ervoor dat digitale toepassingen van overheden en gezaghebbende 

organisaties geschikt gemaakt worden en zijn voor personen die minder 

digitaal vaardig zijn.  

 

Senioren worden steeds handiger met internet. Vooral het gebruik van 

smartphone en tablet neemt toe. Online shoppen, bankieren of contact 

te houden met familie en vrienden… digitalisering is leuk en opent een 

wereld aan mogelijkheden.  

Daarnaast is het ook een goede manier om de contacten in je directe 

leefomgeving, zoals je buurt, aan te halen.  

 

Tabletcoaches  

De KBO heeft in de afgelopen jaren meer dan honderd tabletcoaches 

opgeleid met als doel om senioren digivaardiger te maken. Zij leren senioren 

de weg kennen op het wereldwijde web. Dit is nodig omdat de maatschappij 

steeds digitaler ingericht wordt. 

 

Digivaardig 

Senioren worden net als iedereen in toenemende mate afhankelijk van 

internet. Zo moeten zij steeds vaker hun zorg en ondersteuning online 

regelen. Digitale basisvaardigheden zijn hiervoor nodig.  

In vergelijking met drie jaar geleden hebben senioren een inhaalslag gemaakt 

op het gebied van digitale vaardigheden. Tegelijkertijd geeft een grote groep 

online senioren aan dat zij basisvaardigheden missen om internet ten volle te 

benutten. Ruim een derde van de online senioren is bijvoorbeeld niet in staat 

om een gemaakte foto op te slaan op hun computer en vervolgens te 

uploaden. Een actie die bij veel aanvraagprocedures vereist is, bijvoorbeeld 

van een kortingskaart. Ook het herkennen van correcte internet- en e-

mailadressen geeft regelmatig problemen. 

 

Tabletcoach - Alle senioren aan de tablet! 

Waarom? Omdat een tablet u op allerlei nuttige en leuke manieren kan 

helpen, zodat u bijvoorbeeld zelf dingen kunt regelen, maar ook op het gebied 

van veiligheid, gezondheid en ontspanning biedt een tablet veel.  

Tabletcoaches zijn enthousiaste ervaringsdeskundigen. Zij hebben een 

passende training gevolgd waardoor ze anderen goed kunnen helpen. 
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Bovendien hebben ze geduld om mensen duidelijk en begrijpelijk uitleg te 

geven in kleine groepen. 

Een tabletcoach kan u helpen met het digitaliseren. Zowel op tablet, Ipad als 

op een computer. Met het aanvragen van een Digid kan hij u ook behulpzaam 

zijn. Ook over de werking van een mobiele telefoon kan hij u uitleg geven. 

 
MOGELIJKE COMPUTERCURSUSSEN  

  

IPAD VOOR BEGINNERS (ios besturingssysteem) 

Een cursus voor beginners omvat in principe 5 lessen. De kosten bedragen   

€ 20,- exclusief eventueel een cursusboek.  

 

IPAD VOOR IETS MEER ERVAREN GEBRUIKERS. 

Na het volgen van de basiscursus bestaat er de mogelijkheid om bij elkaar te 

komen voor verdere verdieping in en met de Ipad.  

 

TABLET VOOR BEGINNERS ( android besturingssysteem) 

Een cursus voor beginners omvat in principe 5 lessen. De kosten bedragen   

€ 20,- exclusief eventueel een cursusboek.  

 

TABLET VOOR IETS MEER ERVAREN GEBRUIKER 

Na het volgen van de basiscursus bestaat er de mogelijkheid om bij elkaar te 

komen voor verdere verdieping in en met de Ipad.  

 

OVERIGE CURSUSSEN 

Indien u interesse hebt voor het volgen van een andere computercursus, 

neem dan contact op met ondergetekende. 

 

Alle cursussen worden gegeven in de pastorie aan de Nassaulaan 2.  

 

Voor de cursussen kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

 

Tabletcoach 

Leo Persoon;   Tel 015-212 42 89;  email: lpersoon@ziggo.nl 
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   Bus dagreis Veluwe  
Vrijdag 8 maart 2019  
   

  Gezellig weer even er op uit. 

 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf Stefanna, Aart van der Leeuwlaan 904 

Delft. In Voorhuizen maken we een koffie -stop. Vervolgens rijden we naar 

Terschuur op de Veluwe waar we een bezoek brengen aan het Oude 

Ambachten en Speelgoed Museum.  

Dit is een zeer uniek particulier museum met 

een werkelijk ongekende veelzijdigheid dat u 

sterk doet herinneren aan vroeger, toen de 

kruidenierswinkel nog geen supermarkt was, en 

het oude ambacht nog overal werd uitgeoefend.  

 

Het museum heeft  een oppervlakte van meer 

dan 4200 m².  U wandelt langs ongeveer 160 kleine musea, van apotheker tot 

zadelmaker. Het gehele museum is rolstoelvriendelijk en heeft een lift naar de 

bovenverdieping. Het gebouw is verder voorzien van koffiekamers, de Winkel 

van Sinkel, Antiekwinkel en een Cadeaushop. We hebben ruim de tijd voor 

het bezoek. Vervolgens rijden we via een mooie route naar de Molen in 

Barneveld voor een 3 gangen diner. Rond 19.30/20.00 uur zijn we terug in 

Delft. 

 

De kosten bedragen voor deze reis:  

KBO-leden € 52,00 p.p. Introducés € 62,00 p.p. (Museumkaart is niet geldig) 

inclusief: vervoer touringcar, koffie met gebak, entree museum, rondrit, diner 

en attentie chauffeur. 

 

Aanmelden tot 20 februari 2019 (nog 6 plaatsen beschikbaar) 

Kan dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland. 

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

Uw  reissom over maken voor 28 februari 2019, 

op: IBANnr: NL75 INGB 0004925203 

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Delft. (met vermelding R74) 

 

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

 

R74 
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  Meerdaagse Busreis naar     

  Altenahr  van 7 tot 12 juli 2019 
                R75    

      
Het lijkt nog ver weg maar we moeten vroeg boeken voor een plaats in het 

fantastische mooie hotel ‘Ruland’ in Altenahr. Het hotel is compleet met 

nieuwbouw aangepast. We hebben een optie tot eind februari 2019 voor 20 x 

2/persoonskamer en 5 x 1 p/kamer.  

 

De kosten voor deze mooie 6 daagse reis zijn:  

Kamer 2 personen KBO leden € 560,00 p.p.  

     en introducees  € 660,00 p.p. 

Kamer 1 persoon   KBO leden € 615,00 p.p.  

     en introducees  € 715,00 p.p. 

Exclusief reis- en annuleringsverzekering. 

Inclusief halfpension (ontbijtbuffet en ‘s 

avonds 3 gangen menu met 

saladebuffet), busvervoer, koffie met 

gebak op de heenreis, uitgebreide 

lunch op terugreis en attentie 

chauffeur.  

Er is veel te zien in het Ahrdal via diverse routes. 

Enkele voorstellen. We kunnen een bezoek brengen aan Bad Neuenahr.-

Ahnweiler  Hier kunt u de Romischerglasblazerij of tingieterij bezoeken. Of 

een bezoek aan Mayen met het meest dominerende bouwwerk uit 1280 de 

Genovevaburcht. Bezienswaardig is de gotische Clementskirche met een 

spiraalvormige torenspits.  

 

De reis gaat door bij voldoende deelname. U ontvangt dan de 

bevestiging met betalingsrekening. Bij onvoldoende deelname krijgt u 

ook bericht. Zijn er nog vragen? Bel ons Leo / Lea. 

 

Aanmelden kan uiterlijk tot eind februari  2019.  

dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland.  

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

Uw Reiscommissie: Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm.  
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Duitsland – Sauerland                    R76   
Reisduur: 5 dagen 4 nachten, van 
donderdag 25 t/m maandag 29 juli 2019 
 

Dit 4-sterren hotel ligt In het centrum 

van het schilderachtige plaatsje 

Bilstein, met uitzicht op de 

Middeleeuwse Burcht.       

Het hotel beschikt over een receptie, 

bar/lounge met gezellige open haard, 

restaurant, bruin café  ‘De Sauerland 

Stube’, gratis wifi, meerdere liften, verwarmd binnenzwembad, sauna, 

whirlpool, huisbioscoop, recreatiezaal met o.a. biljart en darts.  

 

1e dag –  Heenreis donderdag 25 juli 2019 

We vertrekken om 08.00 uur vanaf Stefanna richting ons hotel in Sauerland. 

We maken op de heenreis een stop voor koffie enz.  

Op dag 2, 3 en 4 is er iedere dag een dagtocht van 10.00 tot 16.00 uur 

waarvan een  vaartocht in het programma. 

5e  dag Terugreis maandag 29 juli – vrije ochtend. De terugreis sluiten we af 

met een 3 gangen diner, waarna u wordt teruggebracht naar Delft. 

Thuiskomst rond 20.30 uur. 

 

De reissom per persoon bedraagt: 

- voor KBO leden: € 420,00 p.p.  en voor introducees € 470,00 p.p.  

Deze reis gaat door bij voldoende deelname. U ontvangt dan de bevestiging 

met betalingsrekening. Bij onvoldoende deelname krijgt u ook bericht. Heeft u 

nog vragen neem dan gerust contact op met Leo en Lea.  

Aanmelden kan uiterlijk tot 25 maart 2019 . 

Dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland. 

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

 

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

 

Advies voor alle reizen:   

Zelf zorgen voor de juist verzekering tijdens de reis. 

Uw verzekeringsadviseur kan u daar mee helpen 

Wij kunnen geen reis annuleren. 
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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 elft 

  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…………………………………………………………………… 



 

 

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 

Indien u hulp wenst bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u contact opnemen 

met een van de volgende personen: 

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 
 
 
 

 Advertentie 
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