


KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT 

BESTUUR 

Voorzitter:   dhr. P.T.M. Dresmé 

Secretaris:   dhr. L.A.M. Persoon   

Penningmeester:  dhr. H. van Santen  

2e secretaris:   mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek 

Bestuurslid:   mevr. J. van der Graaf 

Bestuurslid:   dhr. A.G.J. van Geest 

NUMMER 12 / 1 voor de maanden december 2022 en januari 2023 

VOOR BETALINGEN ALGEMEEN en CONTRIBUTIEBETALINGEN 

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

Voor informatie over contributiebetalingen kunt u, vanaf 1 januari 2023,  contact 

opnemen met dhr. Hans van Santen, tel.: 06 - 515 390 94 (bereikbaar tussen 17.00 

uur en 18.00 uur), of email: hansjevansanten@hotmail.com. 

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 (tot 31 december 2022) 

Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en  

contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met: Leo Persoon,  

Tel.: 015 - 212 42 89. Of email: lpersoon@ziggo.nl 

LEDENADMINISTRATIE (vanaf 1 januari 2023) 

Voor informatie over de KBO, het inschrijven van nieuwe leden, 

adreswijzigingen en opzeggingen, kunt u contact opnemen met:  René 

Kok, Tel.: 06 -172 763 66. Of email: kokdelft@gmail.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 

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

Voor u ligt het dubbelnummer voor de maanden december 2022 en januari 

2023,  met weer nieuwe informatie.  Naast de vele bekende rubrieken, 

vraag ik graag uw aandacht voor de volgende artikelen: 

- Wijziging ledenadministratie, zie pag. 6. 

- Informatie winterschool 2023, zie pag. 7. 

- Ouderenadviseur, zie pag. 9. 

- Delftse Kerst 2022, zie pag. 10. 

- Kerstkaart, zie pag. 11, 12, 13 en 14. 

- Vaartocht op 2 februari 2023, zie pag. 15. 

- Verslag bezoek Stedelijk Museum Schiedam, zie pag. 17. 

- Ouderen doen zichzelf te kort, zie pag. 18. 

- Koffieochtenden bij Pro Grotius Praktijkonderwijs, zie pag. 19. 

Namens de redactie,     Leo Persoon 

 

 

De redactie wenst u prettige Kerstdagen en  

een voorspoedig en gezond 2023 

 

 

Wij wensen iedereen hele prettige Kerstdagen  

en een gelukkig en gezond 2023 , waarin we samen 

weer leuke reisjes kunnen maken.  

De reiscommissie: Leo, Lea en Anton.   

 

 

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt € 27,50.  

Bertalen kan via NL82 INGB 0001 9976 17 t.n.v. KBO Afd. Delft, met vermelding 

van ‘contributie 2023’. Mocht u voor iemand anders betalen, dan graag de naam 

vermelden voor wie de betaling bedoeld is. 

Nummer 2 voor de maand februari 2023,  verschijnt op woensdag 25 januari 2023. 

Copy inleveren vóór 13 januari 2023. 
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AGENDA  december 2022 

    6 dec. Creaochtend. 

 Aanvang: 9.30 uur.  

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

  13 dec. Wandelen. 

  Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant ‘De Schaapskooi’ 

in de ‘Delftse Hout’. 

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

  16 dec. Kerstviering 2022. 

  Aanvang: 11.30 uur. 

  Locatie: Adelbertkerk. 

  27 dec. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

 
AGENDA januari 2023 
 
  10 jan.  Wandelen. 

   Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant ‘De Schaapskooi’ 

in de ‘Delftse Hout’. 

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

  13 jan. Koffieochtend. 

  Locatie: Pro Grotius Praktijkschool, Vulcanusweg 258. 

  Aanvang: 10.30 uur. Meer informatie, zie pag. 19. 

  24 jan. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

  30 jan. Warme maaltijd gebruiken. 

  Locatie: Pro Grotius Praktijkschool, Vulcanusweg 258. 

  Aanvang: 17.30 uur. Meer informatie, zie pag. 19. 
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VERJAARDAGEN  DECEMBER 2022 

 
90 jaar 

Mevr. C.M. Kok – van Swieten  Zagwijnpad 39  30 dec. 

 

85 jaar 

Mevr. M.P. Elsenaar – Blijleven  Eisenhowerlaan 109   4 dec. 

Dhr. J.G.W. de Haas   Straat van Ormoes 101 18 dec. 

Mevr. M.G.A. Jansen – Keyzer  M. v. Meterenlaan 115 21 dec. 

Mevr. A.F. Vloemans – Vinkenstijn Strawinskylaan 5 25 dec. 

 

80 jaar 

Mevr. M.F. Adriaanse   Fr. v. Borselenstr. 132   3 dec. 

Dhr. H.J. Windmeijer   Laan van Altena 28 12 dec. 

Mevr. W.F. Düren – Hees  A. v. Scheltemapl. 73 13 dec. 

 

70 jaar 

Mevr. C.K.E. Winkes   Jordaniëstraat 33 14 dec. 

VERJAARDAGEN JANUARI 2023 
 

90 jaar 

Dhr. A.A. Vermeij   Oostsingel 154  17 jan. 

Mevr. M.A.H. van den Steuijt  Loudonstraat 15 17 jan. 

 

85 jaar 

Mevr. J. Beswerda – v.d. Wal  A. v.d. Leeuwlaan 930   6 jan. 

Dhr. H. van Kan   Vr. Juttenland 30 19 jan. 

 

80 jaar 

Mevr. C.I.G.M. Bolten   Hoefijzersteeg 17 30 jan. 

 

75 jaar 

Mevr. K.C. de Bruijn – Heida  van Rijslaan 53    9 jan. 

Mevr. E.M. Veenendaal   Ezelsveldlaan 228 16 jan. 

Allen van harte gefeliciteerd 
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OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

Mevr. E.T. de Vreede - Keller  Odulphusstraat 22. 

Mevr. L. van Rijt - van Leeuwen  Westvest 245. 

Mevr. M.C. Neeleman   Diepenbrockstraat 65. 

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

in de vrede van onze verrezen Heer. 

 
NIEUW LID 
 
Mevr. M.H. Stolk   Paxlaan 54. 
 

Het bestuur heet het nieuwe lid  van harte welkom 

als lid van de KBO 

 

 

 

WIJZIGING LEDENADMINISTRATIE  

Per 1 januari 2023 houd ik de ledenadministratie bij van KBO-Delft, die de 

afgelopen periode tijdelijk werd verzorgd door onze secretaris.  

Mijn motivatie om dit te doen is vooral dat het kán. Hoewel ik slecht ter 

been en slechtziend ben doe ik als het mogelijk is met veel plezier mee aan 

de activiteiten van de KBO Delft. En dan lever ik ook graag een bijdrage. 

De ledenadministratie bijhouden op de computer is mijn aandeel. 

Misschien wilt u ook actief lid zijn? Vraag het eens aan een bestuurslid. 

met vriendelijke groet,  

 

René Kok 

Cort van der Lindenstraat 23, 2613 WR Delft. 

tel. 06 -  172 763 66. Of e-mail kokdelft@gmail.com 

 

mailto:kokdelft@gmail.com
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BESTE LEDEN  
 

 Bingo. 

 Door omstandigheden is de laatste bingomiddag niet            

doorgegaan. 

 We gaan  nog een keer een bingo “draaien” , we nemen 

hiervoor contact op met diegenen die zich al voor de 17e hebben 

opgegeven. 

 

SSBO 

Voor de Kerst gaan we in het teken van de Winterschool een kerststuk 

maken. We doen dit op 14 december in de Vierhovenkerk. 

Er is een ochtendgroep en een middaggroep. 

Er zijn nog een paar  plaatsen vrij. Kosten   € 20,00. 

De ochtend begint om 10.00 uur en de middag om 14.00 uur. beide duren 

ongeveer 2 uur. Als u nog wilt inschrijven doet u dat zo snel mogelijk. 

In tegenstelling tot wat er gezegd is over de betaling in de zaal,  wordt u 

verzocht het bedrag over te maken op de rekening van de SSBO,  

banknummer: NL 22 INGB 0006879737  t.n.v. Stg. Samenwerkende 

Bonden van Ouderen. 

Jetty van der Graaf 

 
 
 
 
INFORMATIE WINTERSCHOOL 2023 
 
De winterschool 2023 start in de maand maart, de inschrijving is half 

februari. 

Alle data en het programma zijn eind januari bekend.  

Het programmaboekje zal worden meegezonden met de INFO nr.2  van 

februari 2023, die verschijnt op woensdag 25 januari 2023. 

 
Jetty van der Graaf 
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 
 

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. 

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 

tel:3809576


 

 

9 

 

OUDERENADVISEUR. 

Regelmatig vindt u in het KBO PCOB Magazine een artikel over de 

ouderenadviseur. KBO zowel PCOB willen graag het aantal 

ouderenadviseurs op peil houden en zelfs opvoeren.  KBO Zuid Holland wil 

daarom in het voorjaar van 2023 weer een cursus ouderenadviseur 

organiseren. Een cursus waarin 7 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. 

De cursus data zijn alle donderdagen van 2 februari t/m 30 maart 2023 

(totaal 7 bijeenkomsten, er vallen nog data af in overleg). Tijd: van 10.00 – 

15.30 uur. Plaats KBO Zuid Holland, Weg en Bos 80, 2661 GZ 

Bergschenhoek. 

Kandidaten die lid zijn van de KBO of PCOB kunnen alleen worden 

aangemeld door het bestuur van de plaatselijke afdeling, aangezien deze 

verantwoordelijk is voor de ouderenadviseur. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Wil Dagli 

– van den Broek, op werkdagen telefonisch tussen 17.00 en 18.00 uur of 

per mail. 

Telefoon: 015 – 256 25 69 

Mailadres: w.vandenbroek11@telfort.nl 

Wil Dagli – van den Broek. 
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DELFTSE KERST 2022 

 
De afgelopen twee jaar zijn veel senioren en eenzame mensen in Delft blij 

verrast met een kerstpakket van de Delftse Kerst. Achter die naam gaan 

heel  veel groepen en organisaties schuil, namelijk vertegenwoordigers van 

de ouderenbonden, de studenten van de TU, de gezamenlijke kerken, de 

Delftse welzijnsorganisatie Delft voor Elkaar en alle organisaties die 

samenwerken in de Coalitie Een tegen Eenzaamheid. Samen werken zij 

hard om er ook dit jaar weer wat moois van te maken. In de coronatijd was 

die aandacht meer dan welkom. Het gaf een teken uit de buitenwereld die 

voor zoveel senioren afgesloten leek. Maar ook nu blijven we de strijd 

tegen eenzaamheid voortzetten. Nu er meer mogelijk is  wordt er gedacht 

aan vormen waarbij een echte fysieke ontmoeting mogelijk is. Omdat niet 

iedereen mobiel is blijft de mogelijkheid om een kerstpakket te ontvangen 

er naast bestaan. 

 

Er wordt gedacht aan een kerstmaaltijd in de studentensociëteit van  Virgiel 

(KSV Sanctus Virgilius), Oude Delft 57. Op maandag 19 december en  op 

dinsdag 20 december. De sociëteit biedt plaats aan 200 mensen. Er wordt 

gedacht aan twee groepen van telkens 200 personen (150 bezoekers, 50 

studenten), waarbij mogelijk de eerste groep een lunch krijgt aangeboden 

en de tweede een high tea.  

 

Voor wie niet mobiel is en niet uit huis kan, is een kerstpakket beschikbaar.  

Er komen maximaal 1000 pakketten beschikbaar. Studenten en vrijwilligers 

van de verschillende organisaties zullen die op donderdag 22 december  

rondbrengen. 

 

Belangstellenden (al of niet via hun families) kunnen zich of anderen 

opgeven via ww. dedelftsekerst.nl of telefonisch bij Lia Puts 015-887 85 96, 

Chris van Wijk 06-14 12 03 46 of Wil Dagli-van den Broek 015-256 25 69 

op werkdagen tussen 17.00-18.00 uur.  

 

Chris van Wijk 
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HOE LEIT DIT KINDEKE HIER IN DE KOU 
 

Toen onze dirigent na de herfstvakantie met de vierstemmige setting van 

dit lied op de proppen kwam, dacht ik wat een toepasselijke aanhef voor 

mijn artikel in de KBO INFO van Kerst 2022. 

Iedereen kent het lied, het koor dus met de kerstnachtviering vierstemming. 

Vierstemmig?  Was de mensheid maar vierstemmig. Dan waren we het op 

veel terreinen met elkaar eens. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dat is wat 

bij ons past. Een veelheid van meningen die echter eenvoudig samenkomt 

in het kerstverhaal waarin mensen en engelen, hemel en aarde verbonden 

zijn. En om maar een brug te slaan naar de actualiteit, ook onder ons zijn 

mensen die lijden onder de kou, fysiek, maar ook psychisch. 

Hoeveel ouderen tobben nog met de gevolgen van corona. Hoeveel 

ouderen moeten de kachel  lager zetten om de energierekening te kunnen 

betalen. 

Met excuus aan degenen die vinden dat ik dit prachtige kerstlied niet 

eerbiedig genoeg gebruik.  

Genoeg daarover. Ik keer met u terug naar de stal, een hele drukte. Bij de 

geboorte van Jezus waren tal van groeperingen aanwezig, Denk aan de 

herders, de Engelen, De koningen en het gezin van Maria en Jozef. 

Mij valt altijd één ding op. We kijken naar de stal en worden er stil van. Er 

komt een soort rust naar boven, over ons heen. We kijken naar de stal en 

laten de gebeurtenissen op ons afkomen. Is dat niet een prachtige 

gedachte in een tijd waarin de wereld op zijn kop staat, op hol geslagen is. 

Er is iets moois aan de gang. Er is een bijzonder kind geboren en dat geeft 

ons rust. 

Weet u, dat is, wat ik u allemaal zo van harte toewens. Dat u de komende 

adventstijd en de kersttijd geniet van de rust, ondanks alle drukte om ons 

heen. 

Even die stal met dat kindje dat het middelpunt is van het geboortefeest. 

Kent u de andere regels van dit kerstlied ook nog? 

Hoe leit dit kindeke hier in de kou, 

Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven, 

Zie eens hoe dat het weent van rouw, 

Na,na na kindeke teer, ei zwijg toch stil sus sus en krijt niet meer. 

 

Paul Dresmé 
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Kerstfeest is denken 

aan vrede en licht 

aan de boodschap 

het blijde bericht 

van komen van mensen                                                

heel dicht tot elkaar 

niet voor heel even 

maar - als het kan - 

het hele jaar! 

 

 

 

 Het bestuur van KBO-Delft wenst u  

 en die u liefheeft een Zalig Kerstfeest, 

 een fijne jaarwisseling en voor 2023  

 veel gezondheid, vrede en alle goeds 
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KERSTVIERING KBO  

Dit jaar is de Kerstviering op 16 december  in de Adelberkerk, de viering 

begint om 11.30 uur.  

Het koor van Sonja Nowee zingt tijdens de viering. 

Na de viering is er een lunch (koffie of thee met belegde broodjes).  Er 

wordt met de broodjes rondgegaan. 

Om 14.00 uur is er een samenzang  met ons eigen Vrouwen KamerKoor 

Delft. Dit zal ongeveer  een uur duren. Na afloop is er voor de liefhebber 

nog koffie of thee met een koekje. 

 

Voor de viering en de samenzang hoeft u zich niet op te geven. Voor de 

lunch na de viering dient u zich wel op te geven, er kunnen maximaal 80 

kbo leden aan de lunch deelnemen. De reden is dat we niet meer personen 

“kwijt” kunnen en dan weten we gelijk hoeveel broodjes enz. er gekocht 

moeten worden. U moet zich hiervoor dus wel opgeven.  

Graag opgeven vanaf 5 december, tot en met 12 december. 

Opgeven bij:   

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

                                    of email: jettyvandergraaf@hotmail.com 

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

 

 

Aandachtspunt:  

In de omgeving van de Adelbertkerk is  er vanaf 12.00 uur betaald 

parkeren, met uitzondering van de Minervaweg en de Vulcanusweg. 

 

 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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 VAARTOCHT OP 2 FEBRUARI 2023       

We gaan varen met de luxe rondvaartboot Z8 het paradepaardje 

van de Zilvermeeuw voor een vaartocht  van ruim 8 uur.  

De vaartocht is inclusief koffie met wat lekkers, lunch, borrel en snacks. 

We varen door een zeer mooie omgeving o.a. via de rivier de Mark.  

De volgende plaatsen passeren we op deze vaarroute : 

Lage Zwaluwe - Dordtse Kil - Oude Maas – Harte kanaal - uitgebreid 

Tweede Maasvlakte - Nieuwe Waterweg - Centrum Rotterdam - Noord - 

Dordrecht - Dordtse Kil - Lage Zwaluwe. 

Rond de klok van 18.00 uur meren we weer aan in Lage Zwaluwe, waarna 

u kunt terugkijken op een uniek dagje uit.  

We vertrekken vanaf Stefanna, Aart van der Leeuwlaan, om 8.00 uur.  

De bus staat gereed om 7.45 uur. De thuiskomst in Delft is rond 19.00 uur.  

Tijdens deze vaart wordt er vertelt waar we zijn en wat er te zien is. 

Aanmelden voor deze reis kan vanaf 8 december 2022. 

Dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland.  Vol = Vol. 

Uitsluitend per telefoon: 013 -  211 81 46 b.g.g. 06 - 53 33 43 46 .   

Reissom bedraagt voor: 

KBO leden: € 69,00 p.p. Introducees € 74,00 p.p.  

Inbegrepen: busvervoer, vaartocht, koffie met gebak, lunch, borrelsnack en 

attentie voor de chauffeur.  

Exclusief: Annulering- en/of Reisverzekering. 

Niet vergeten: Uw identiteitsbewijs, gegevens ziektekostenverzekering 

en een telefoonnummer van uw achterblijver. 

MELDEN e.v.t. Dieet en gebruik rollator.  

Noteren.  

Tijdens de reizen is de reisleider bereikbaar onder telefoonnummer:  

06 53 33 43 46 

Voor deelname aan deze reis, graag uw reissom overmaken op: 

Banknrummer:  NL75 INGB 0004 9252 03. 

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

met vermelding van:  naam en reisnummer R87.   

Uw reiscommissie: Leo, Lea Vroonland en Anton van der Zalm 

 

R87 
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Advertentie 
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VERSLAG BEZOEK STEDELIJK 
MUSEUM SCHIEDAM 

Op een zeer mooie donderdag in oktober zijn 

wij dit keer getogen naar Schiedam. 

Het “gebouw” kent een lange geschiedenis.  

Het is zo rond 1265 opgericht als Gasthuis 

voor de zieken en de hulpbehoevenden. Na 

de sloop, eind achttiende eeuw, werd een 

nieuw Gasthuis zo rond 1790 in neoklassieke stijl gebouwd, met een aparte 

vleugel voor mannen en vrouwen, ook echtparen werden gescheiden. Pas 

in 1910 mochten echtparen samenwonen. 

De Tentoonstelling waar wij een rondleiding hebben gekregen ging over 

Water, Vuur, Wind en Aarde allen op moderne manier weergegeven. 

De uitleg van Jules (onze rondleider) was ronduit buitengewoon, wat ook 

nodig was om de soms bizarre sculpturen te begrijpen en op de juiste 

waarde te schatten. 

    
Water rond Schiedam         Vuur en Rookwolken 

In het Panorama Schiedam vertelt het Museum de verhalen van de stad. 

Je ziet het allereerste huis, de molens en de flatgebouwen, en maakt 

kennis met het paardje van Kethel, dat ruim 2.000 jaar oud is. De 

presentatie is voor iedereen van jong tot oud en ging zaterdag 14 mei 2022 

open. Na de rondleiding kregen wij hier voldoende tijd voor om deze te 

bezichtigen. 

Na afloop van het museumbezoek 

stond een heerlijke lunch in 

restaurant ‘Záálig’  klaar, waar we 

gezellig konden bijpraten en elkaar 

beter leerden kennen.        

 
Piet Verbraak 
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DOEN OUDEREN ZICHZELF TEKORT? (2) 
 

De samenwerkende ouderenbonden ( SSBO ) hebben op 22 oktober jl. 

kennis gemaakt met de nieuwe wethouder mevrouw Joëlle Gooijer die de 

onderwerpen Jeugd, Ouderen en Armoede in haar portefeuille heeft. 

De sfeer waarin de ontmoeting plaatsvond was uitstekend. Er was veel 

wederzijds begrip: de SSBO heeft zorg voor de ouderen, de wethouder 

ook, zowel door haar portefeuille als door haar verleden (ze komt uit de 

wereld van de verpleeghuiszorg). 

In Delft op Zondag van 11 september stond een roerend verhaal over de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, de zorg die zo goed geregeld 

is in Delft. 

Maar we horen uit de praktijk ook verhalen over ouderen die 

onverantwoord lang moeten wachten en zelfs dan nog niet de zorg krijgen 

die ze nodig hebben. Onze vrijwilliger ouderenadviseur ( VOA ) mevr. Wil 

Dagli-van den Broek  kan daar over meepraten. 

In het algemeen geldt dat (ook) ouderen de overheid moeten ervaren als 

zorgzaam en dienstbaar. Juist daar moeten SSBO, Gemeentebestuur en 

ambtenaren elkaar in steunen en stimuleren. De Gemeente onderzoekt 

hoe de aanbeveling uit de brief van 16 juni jl. van de Nationale 

Ombudsman Reinier van Zutphen kan worden opgevolgd: niet passief 

afwachten tot mensen hulp vragen en om toeslagen verzoeken, nee als 

gemeente zelf actief op zoek gaan naar mensen die recht hebben op hulp. 

De gemeente Delft heeft dat onderzoek, waaraan wij als SSBO ook hebben 

meegewerkt, nog niet afgerond. Zodra het antwoord van de gemeente op 

de brief van de Nationale Ombudsman bekend is, zullen we U berichten. 

We verwachten dan ook met de wethouder en haar ambtenaren over die 

brief in gesprek te blijven, maar ….. dat wordt begin volgend jaar, hopelijk 

een goed Nieuwjaar ! 

 

Het bestuur van de SSBO wenst de leden van KBO en PCOB en de 

overige ouderen een fijn, sfeervol en zinvol Kerstfeest. 

 

Piet Duijndam, voorzitter SSBO 

 

NB 

Dit artikel is een vervolg van een artikel dat verscheen in het 

oktobernummer van KBO-INFO. 
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KOFFIEOCHTENDEN BIJ PRO 

GROTIUS PRAKTIJKSCHOOL 

 

 

De koffieochtenden in de Praktijkschool aan de Vulcanusweg 258 lijken 

ingeburgerd te raken. Op 11 november waren er wel 20 gasten. Volle bak 

dus en de gastvrouwen en -heren waren er maar wat druk mee om 

iedereen ordentelijk te bedienen. 

 

Voor 2023 wordt er één keer per maand een koffieochtend gehouden. De 

data zijn: 13 januari, 24 februari, 17 maart, 7 april, 12 mei en 16 juni. Dat is 

dus telkens op een vrijdag. De begintijd is 10.30 uur. De kosten blijven 

hetzelfde: € 3,50 voor twee kopjes koffie en een stukje gebak. 

 

Wie zich wil laten verwennen door jonge horeca-sterren in spé, kan zich 

opgeven bij mw. Lia Puts, tel. 015 - 88 78 59, of bij Chris van Wijk, 

tel. 06 - 14 12 03 46, op werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

Dan is er verder een nieuwtje. Met ingang van januari 2023 kunnen 

senioren één keer per maand een warme maaltijd gebruiken op de 

Praktijkschool. De data zijn: 30 januari, 13 maart, 17 april en 5 juni. Telkens 

op een maandag van 17.30 tot 19.30 uur. De kosten zijn: € 7,50 per keer, 

inclusief een drankje. 

 

Aanmelden voor het deelnemen aan de maaltijd bij mw. Emel Tunc.  

Tel. 06 - 11 07 90 74   

 

Chris van Wijk 
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UIT HET ARCHIEF (103) 

 
We zijn op weg naar Kerstmis en Nieuwjaar dat betekent dat deze Info een 

dubbelnummer is en dat de ‘deadline’ voor het volgende nummer een volle 

maand opschuift. Bij de krant heet dat geloof ik ‘de krant valt’. Nou, de 

volgende Info valt dan dus pas over twee maanden. 

 

Maar dan nu de ernst van het archief. Het 1250ste lid waarvan in het vorige 

nummer al sprake was, was Mevrouw Plukker en zij kreeg op 25 november 

1993 een fraaie ruiker zoals het vermeld werd in de Info van januari 1994. 

En de ‘wijkagenten’ (vijwilligers) kregen een gezellige dag met het trio ‘Bon 

Ton’ met muziek van piano, cello en viool en een aangenaam 

geroezemoes van stemmen maar dat had niets met dat 1250ste lid te 

maken. 

 

Ds. Jan van Drie sprak over ‘Werken is ook niet alles’ waar wij het op onze 

leeftijd roerend mee eens kunnen zijn (wij hebben genoeg gewerkt) en 

onze voorzitter sprak op 10 februari 1994 over ‘Wat gaat er met ons 

ouderen gebeuren?’ waar helaas maar een handjevol mensen naar kwam 

luisteren. De rest wist het kennelijk al. 

 

De AOW was begin 1994 in gevaar. Er werd een landelijke actie 

overwogen liefst nog vóór de Kamerverkiezingen van dat jaar. Dan staan 

wij er nu toch beter voor met een verhoging van 10% in 2023, alhoewel wij 

daarmee een inflatie van 16% moeten zien te verslaan. Het zal wel 

meevallen, er zijn tenslotte wel drie of vier inflatiepercentages en wij 

pakken gewoon de laagste. 

 

Onheilspellend was het bericht dat het jaarfeest zou worden afgeschaft om 

kosten te sparen en bij gebrek aan een geschikte locatie. Later is dat 

jaarfeest toch weer gered. De Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes 

herdachten het feit dat zij zich 150 jaar geleden in Nederland vestigden en 

wel in Delft. Hiervoor was er een viering van de eucharistie in de Pastoor 

van Ars kerk. 

 

Minister d’Ancona kreeg een rapport aangeboden over vrouwen van 80+ 

met de titel ‘Grijs op eigenwijs’. Ik kan mij niet voorstellen dat die titel op de 

eigenwijsheid van oude dames zou slaan. Mannen zijn naar mijn mening 
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veel eigenwijzer. Nu hoort U het eens van een ingewijde. In de Maria van 

Jessehof vierden intussen drie zusters in een klap hun gouden 

kloosterjubileum. 

 

In een landelijke folder ‘Een bewogen bond’ werd de vraag gesteld of een 

katholieke bond van ouderen nog wel van deze tijd (1994) is. 

Belangenbehartiging heeft geen godsdienst maar strekt wel verder dan 

brood alleen en omvat ook respect voor het leven en de schepping, liefde 

voor de naaste, solidariteit voor elkaar, enz. Allemaal zaken waar wij in 

2022 ook mee geconfronteerd worden en best eens ernstig over na mogen 

denken. Maar waarom de samenwerking tussen de KBO en de PCOB in 

diverse regio hapert is mij wel een beetje een raadsel. 

 

Een week in Zeddam leverde tal van superlatieven op zoals het oversteken 

van de langste hangbrug van Europa, de bezichtiging van de oudste toren- 

en korenmolen van Nederland, een bezoek aan de kleinste stad van 

Nederland, de kleinste kerk in Persingen, de mooiste polder bij Nijmegen, 

de fraaiste weg naar Berg en Dal, enz. Ik verzin het niet allemaal zelf en of 

de verslaggever van 1994 het verzonnen heeft kan ik niet meer nagaan. 

 

Eind augustus 1994 werd de St. Annakapel in Stefanna ingewijd door Mgr. 

Ad van Luyn, de bisschop van Rotterdam. Een onbekende sponsor bood 

voor die kapel de kruiswegstaties aan namens de KBO en voor het achtste 

jaar startten mensen van de bijbelbezinningsgroep hun overpeinzingen. 

 

Een zekere Ruud Richardson promoveerde in Nijmegen op een proefschrift 

met de titel ‘Plaatselijke afdelingen van ouderenbonden in beweging’. 

Kennelijk vielen wij toen ook al op. Eén van zijn stellingen was dat te weinig 

mensen te veel taken uitvoerden en dat samenwerking geboden was (zie 

boven). 

 

Ik wil eindigen met een stelling van Thomas à Kempis en die luidt: Het is 

zinloos om lang te willen leven en je niet af te vragen of je goed leeft. Dat is 

een doordenkertje dat wij danken aan de secretaris van 1994. 

 

Koos de Ridder 
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Advertentie 

 
 

 

Advertentie 

 



 

 

23 

 

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 

 

COMPUTER, 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
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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