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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt nummer 5 voor de maand mei 2020, met weer veel nieuwe 

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

voor de volgende artikelen: 

 
- Er zijn helaas geen of weinig activiteiten gepland deze maand, hopelijk 

volgende maand weer nieuwe activiteiten. 

- Nieuws over afgelaste en / of verplaatste activiteiten, zie pag. 4 en 6. 

- KBO-PCOB opent speciale ouderen-infolijn, zie pag. 10. 

- Artikel over valpreventie, zie pag. 11. 

- Libelle of margriet in de bus, zie pag. 12. 

- Online museumbezoek Prinsenhof, zie pag. 13. 

- Online Theater overdag, zie pag. 14 en 15. 

- Veilig Internetten , zie pag. 16 en 17. 

- Nieuws van de reiscommissie, zie pag. 19 

Nummer 6 – juni 2020, verschijnt op 27 mei 2020, copy inleveren vóór 15 

mei 2020. 

 
Namens de redactie,     Leo Persoon  
 
 

Mededelingen 

-   Alle activiteiten genoemd in deze INFO zijn onderhevig aan besluiten 

van de  overheid met betrekking tot het Coronavirus. 

- Het bevrijdingsconcert op 5 mei in de H. Anthonius en Corneliuskerk in 

Den Hoorn is afgelast. 

- Het programma Oud Geleerd – Jong gedaan in Dok Delft op 6 mei is 

afgelast. 

- De bus dagreis op 7 mei naar het Hart van Friesland is verplaatst naar 

donderdag 6 augustus 2020. 

- Het programma in het Rietveldtheater op 14 mei is afgelast. 

- De bedevaart naar Meersel-Dreef op 26 mei is verplaatst naar het 

najaar. 

- De Passiespelen op 7 juni 2020 zijn doorgeschoven naar 2021. 

- De openluchtvoorstelling van ‘De Terugkeer van Peter Pan’ is eveneens 

doorgeschoven naar 2021. 

- Er is dit jaar vooralsnog geen Zomerschool voor Senioren. 
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AFGELASTINGEN 
 
Project “Oud geleerd, Jong gedaan” 

DOK Delft, de centrale bibliotheek in De Veste, heeft besloten om het 

project waarin jong en oud met elkaar in gesprek gaan, niet in mei door te 

laten gaan. De bibliotheek is voorlopig een tijd gesloten. Het is moeilijk in te 

schatten tot wanneer de door de regering voorgeschreven beperkende 

maatregels moeten gelden. De directie van DOK hoopt dat het project in  

september 2020 kan worden georganiseerd.  

 
De terugkeer van Peter Pan” verschoven naar 2021 
De organisatoren van de voorstelling melden het volgende. 

Het is al een tijd lang niet mogelijk om te repeteren door de beperkende 

coronamaatregelen en het ziet er naar uit dat dit nog wel even zal duren. 

Dit jaar zal er daarom geen openluchtvoorstelling kunnen worden gegeven 

in het park aan de Sint Jorisweg. De voorstelling wordt doorgeschoven 

naar juni 2021.  Iedereen die inmiddels een kaartje heeft besteld en 

betaald, zal zo spoedig mogelijk zijn/haar geld teruggestort krijgen.  

 
Passiespelen Tegelen doorgeschoven naar 2021  

De organisatoren van de Passiespelen hebben de uitvoeringen voor 2020 

afgeblazen. Het was met de nu geldende coronamaatregelen niet mogelijk 

de repetities te houden en op 10 mei te starten met de voorstellingen.  

De spelen worden nu doorgeschoven naar volgend jaar. We zullen 

natuurlijk proberen om dan weer kaarten te reserveren. 

KBO-Delft had voor het bezoek aan de spelen de nodige afspraken 

gemaakt, zoals met de organisatie in Tegelen, de busmaatschappij en het 

restaurant waar we op de terugweg zouden dineren. Gelukkig hebben we 

al die afspraken kunnen annuleren zonder kosten. Iedereen die geld heeft 

overgemaakt zal dit de komende tijd weer terugkrijgen. Dit is natuurlijk wel 

een heel karwei en we moeten de penningmeester even de tijd geven om 

dit netjes uit te kunnen voeren. 

Zodra er bekend is wanneer de Passiespelen volgend jaar worden 

gehouden en we de data van de speciale KBO voorstellingen weten, zal dit 

in de Info komen te staan. We bewaren de lijst van dit jaar en zullen dan 

contact met u opnemen of u weer wilt inschrijven. 

 
Jetty van der Graaf en Chris van Wijk  
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VERJAARDAGEN MEI 2020 

 

95 jaar 

Mevr. A.C. de Vreede - Fokkes  Vorrinkplein 145   8 mei 

Mevr. P.M. Zuiderwijk – v.d. Hulst Mijerstraat 4  12 mei 

Mevr. N.C. Stolk – v.d. Bosch  Oostsingel 195  27 mei 

 

90 jaar 

Mevr. A.M. Sosef   Chopinlaan 9    4 mei 

Mevr. J.M. Kool – van Boven  Beethovenlaan 195 21 mei 

  

85 jaar 

Dhr. F.H. Ligtvoet   De Kringloop 141   5 mei 

Mevr. H.J.M. Maessen – Korsten Fr. v.d. Puttestraat 25   5 mei 

Mevr. T.M. Koot- Dries   Papsouwselaan 249 31 mei 

 

80 jaar 

Mevr. G. Hilhorst   Cort v.d. Lindenstr.179   2 mei 

 

75 jaar 

Dhr. H.J. Joon    Van Rijslaan 73    4 mei 

Mevr. B.J.M. Steeneken – v.d.Zalm De Eendracht 7    6 mei 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

 

NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. N. de Gier   Aart van der Leeuwlaan 1066 

Mevr. C.K.W. Winkes   Jordaniëstraat 33 

Mevr. W.M. van Oijen – van Velzen en 

Dhr. H.A.M. van Oijen  Aart van der Leeuwlaan 996 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO. 
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OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 
Dhr. A.A.G.M. Winkes   Jordaniëstraat 33 

Dhr. P. van Beek   Beukenlaan 2 

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

in de vrede van onze verrezen Heer. 

 

NIEUWS OVER DE ZOMERSCHOOL 2020 
 
In de vorige editie heb ik aangegeven dat we op 12 juni a.s. zouden gaan 

inschrijven. Helaas gooit het coronavirus ook hier alles overhoop. 

We hebben wel allerlei onderdelen voor het programma bij elkaar gezocht 

maar kunnen op dit moment niets regelen, laat staan dat we met 60 

personen in een bus mogen. Dit mag nu niet en dat zal ook voorlopig niet 

mogen. Het feit dat we ook met de ruimtes zitten waar we een activiteit 

willen doen en die dicht zijn of te klein om met een redelijke groep bij elkaar 

te zijn, zijn niet voorhanden. 

 
Als we iets organiseren is het moeilijk onderscheid te maken wie we toe 

laten als er maar b.v. 20 personen in een ruimte mogen en Ria v/d Meer 

geeft een lezing waar zo 40 personen op af komen. Nemen we de eersten 

die inschrijven, mailen of bellen dat is niet fair tegenover diegenen die iets 

later zijn als er maar weinig plaatsen zijn.  

Een 60 persoonsbus waar 30 personen in mogen, betekent voor de 

deelnemers een hogere prijs. Je zou dan voor uitjes bijna het dubbele voor 

een zitplaats moeten betalen.  

 
We wachten af wat er verder met de maatregelen gaat gebeuren en 

misschien ???? kunnen we in het najaar iets organiseren. 

We kunnen geen koffiedik kijken maar alleen hopen. Als er iets bekend is 

schrijven we dat in de Info van de KBO en in de Nieuwsbrief van de PCOB.   

Wat betreft de niet leden, als mensen vragen hebben kunt u als lid 
informatie doorgeven en we zetten het ook in de Delft op Zondagkrant. 
 
Blijf allemaal gezond en we hopen jullie toch gauw te zien. 
 
Namens het Zomer en Winterschool team.                  Jetty van der Graaf 
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BESTE LEDEN 

Het is weer voorjaar en de zon schijnt gelukkig volop. Toch is ons leven in 

de afgelopen weken behoorlijk veranderd: de straten zijn leeg, we houden  

als we al buiten komen 1,5 meter afstand en de activiteiten gaan niet door. 

Wij hopen van harte dat het goed met u gaat en met de mensen om u 

heen. 

Hoe lang dit alles gaat duren is nog de vraag, maar als bestuur houden we 

natuurlijk de landelijke regels aan. Wat betekent dat we de komende tijd, 

zeker tot eind juni, geen activiteiten hebben. Dat betekent ook dat we de 

Algemene Ledenvergadering, die we normaal in de maand mei hebben dit 

jaar voorlopig niet gehouden zal worden. Voor het jaarverslag hebben de 

bestuursleden hun bijlage(n) ingestuurd naar onze secretaris Leo Persoon, 

die er weer een mooi overzichtelijk jaarverslag van zal maken. Te zijner tijd 

zal dit jaarverslag, wat natuurlijk voor de publicatie besproken zal worden 

door het bestuur ,op de website geplaatst worden.  Hiervan zullen wij 

melding maken in de INFO. Hopelijk kan er dan later in het jaar nog een 

Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. 

Weet u dat de KBO – PCOB een speciale telefoonlijn heeft geopend: de 

Ouderen Infolijn die van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur te 

bereiken is onder nummer 030-3400600. Als u vragen heeft over de risico’s 

van het coronavirus, de laatste ontwikkelingen, wat het betekent voor de 

zorgverlening die u krijgt of andere dringende vragen rondom het thema 

corona wat u bezighoudt. 

U heeft ongetwijfeld ook de brief van de gemeente Delft ontvangen waarin 

staat welk nummer u kunt bellen voor vragen WMO of voor Delft voor 

Elkaar. 

Als bestuur hopen we dat u allen gezond blijft en deze tijd snel voorbij mag 

gaan. Probeer als leden contact met elkaar te houden, bel elkaar eens op 

voor een praatje. Bij dringende vragen kunt u natuurlijk een van de 

bestuursleden benaderen. 

Wil Dagli 
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OVERIGE  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 

Elke dinsdagmiddag is er klaverjassen in het WZC ‘De Buytenweye’ 

Chopinlaan 9. Nieuwe deelnemers zijn van harte 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 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:  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 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. Onder leiding van Stan 

van Adrichem. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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

Elke 1e dinsdagmiddag van de maand is er stoelyoga, onder leiding van 

Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. 

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

 

Bridge 

Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord 

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

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

 

Museumbezoek 

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

stadswandeling of bezoeken een tuin e.d. 

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

 

 

 

 

 

 

Advertentie 

 

tel:3809576
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KBO-PCOB OPENT SPECIALE OUDEREN-INFOLIJN VOOR 

AL UW VRAGEN 

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt 

over de risico’s van het coronavirus en dat u nu 

allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle 

senioren even vaardig zijn met internet om op 

de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. 

En dat sommige mensen behoefte hebben 

even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten 

stilliggen. 

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn 

geopend:  de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600.   Bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is 

ons dringende advies aan alle leden: schort alle niet-noodzakelijke 

bijeenkomsten en contacten op, tot en met 6 april. 

De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. 

Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling 

nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-een-

contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico 

te lopen. Of gewoon voor een praatje. 

Op 16 maart waren de belangrijkste adviezen voor senioren: 

• vermijd grote groepen 

• mijd het openbaar vervoer 

• beperk sociale contacten 

• werk/blijf zoveel mogelijk thuis 

Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest actuele informatie rondom 

het coronavirus of bel de plaatselijke GGD. 

Laten we ervoor zorgen dat we met alle beperkende maatregelen wel 

verbonden blijven met elkaar zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. 

Bel, schrijf, mail zodat u in contact blijft. Zorg voor elkaar en blijf omzien 

naar elkaar. 

https://www.rivm.nl/coronavirus
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VALPREVENTIE OUDEREN:    

ZO VOORKOMT U EEN VALONGELUK 

 

Ongeveer een op de drie Nederlandse 65-plussers 

valt minstens één keer per jaar, wijst recent 

onderzoek uit. Dit zijn schrikbarende aantallen,   

want vallen gaat bij ouderen helaas vaak samen 

met vervelend bijkomend letsel. Stannah heeft daarom de uitgebreide 

Valpreventiegids samengesteld met informatie om vallen te voorkomen. Ze 

zetten de belangrijkste tips op een rijtje. 

 

Een veilige badkamer 

Om het risico op vallen in de badkamer te beperken, is het belangrijk dat u 

ten eerste de kans op struikelen verlaagt. Bijvoorbeeld door het bad te 

vervangen door een inloopdouche met een lage opstap. Ook 

antislipmatten, stevige handgrepen, een verhoogd toilet, goede verlichting 

en een plek om te zitten tijdens het wassen helpen bij het verlagen van het 

valrisico.  

 

Een veilige trap 

Een valbestendige trap heeft treden die in goede staat verkeren en een 

gladde ondergrond hebben. Ook heeft een ‘valbestendige trap’ leuningen 

aan beiden kanten waar u zich altijd aan kunt vasthouden. Een goede 

verlichting is tevens cruciaal voor een veilige trap. Als u niet meer goed 

kunt traplopen, kunt u er voor kiezen om naar een gelijkvloerse woning te 

verhuizen. Als u dit liever niet doet, is er ook de mogelijkheid om een traplift 

aan te schaffen. Zo verkleint u de kans op vallen aanzienlijk en kunt u toch 

thuis blijven wonen in uw vertrouwde omgeving. Zie de website van de 

gemeente voor de mogelijkheden. 

 

Een veilige keuken en woon- en slaapkamer 

Ook in uw andere leefruimtes in uw woning loopt u risico om te vallen. 

Vermijd daarom zo veel mogelijk losse tapijten, snoeren en andere 

obstakels. Ook verhoogde meubels en goede verlichting zorgen ervoor dat 

u zo lang mogelijk op een veilige manier thuis kunt blijven wonen. 

 

Bron: Stannah 

https://www.stannah.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/cijferrapporta-valongevalle-2018.pdf
https://www.stannah.nl/valpreventie-ouderen-ultieme-gids/
https://www.delft.nl/zorg/de-wmo-delft
https://www.delft.nl/zorg/de-wmo-delft
https://www.stannah.nl/trapliften/
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LIBELLE OF MARGRIET IN DE BUS 

  

 

  

 

 

Nu we allemaal zoveel 

mogelijk thuis moeten 

blijven, is het goed om 

afleiding te hebben. Libelle 

en Margriet hebben 

daarom aangeboden alle 

vrouwelijke leden van 

KBO-PCOB eenmalig een 

tijdschrift toe te sturen. 

Omdat het fijn is in deze 

tijd om even ergens 

anders aan te denken. Dit 

mooie initiatief hebben we 

omarmd. Rond 16 april zal 

bij menig huishouden dan ook een Libelle of Margriet op de deurmat 

gevallen zijn. 

Het gaat om een eenmalige actie. Margriet en Libelle gaan daarna niemand 

benaderen voor een abonnement en natuurlijk hebben we alle privacyregels 

van de AVG in acht genomen. We wensen u veel leesplezier. 

Dit is een actie vanuit de landelijke KBO-PCOB 

 

Waarschijnlijk hebben alle dames inmiddels een blad ontvangen,  

mocht dit niet het geval zijn, laat het dan even weten.  

 

Nadrukkelijk is overeengekomen dat de uitgevers van de Margriet  

en Libelle niemand zullen benaderen voor een abonnement. 

 

Mocht u toch worden benaderd en dit niet willen, 

 laat het dan ook even weten. 

 

Leo Persoon 
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MUSEUM PRINSENHOF 
 

ZILVER  
MEESTERSTUKKEN VAN DELFTSE ZILVERSMEDEN 1590-1800  

 

In lijn met het landelijk beleid met betrekking tot het coronavirus sluit 

Museum Prinsenhof Delft haar deuren voor het publiek tot nader order. 

Onze excuses voor het ongemak.  

Delfts zilver behoorde aan het begin van de 17de eeuw tot de top van de 

Lage Landen. Voor het eerst in 50 jaar presenteert Museum Prinsenhof 

Delft een overzicht van het mooiste wat op dat gebied in Delft is gemaakt. 

In totaal zijn 80 topstukken uit de bloeiperiode van de Delftse 

zilversmeedkunst te zien: pronkstukken als nautilusbekers, drinkschalen en 

speciale tafelstukken uit de 17de eeuw, maar ook spektakelstukken voor 

de thee- en tafelceremonie en kostbare toiletserviezen uit de 18de eeuw.  

 

Digitale rondleiding 

Op onze social mediakanalen nemen wij u mee langs topstukken uit onze 

vaste collectie in het museum. Zo kunt u vanuit huis toch nog genieten van 

al het moois dat wij in het museum te bieden hebben en kunt u zich alvast 

verheugen op het moment dat wij heropenen en u het museum weer kunt 

bezoeken. 

 

Te volgen via Facebook 

 

Zie ook de website van het museum: www.prinsenhof-delft.nl 

 

. 

 

https://prinsenhof-delft.us3.list-manage.com/track/click?u=02ed48b2779281bf97cee130b&id=f350234aa7&e=74ae224cf4
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Het Rietveldtheater lanceert het thuistheater 
 

Een initiatief om artiesten te helpen de corona-crisis door te komen. 

Onze eerste levensbehoeften bestaan niet alleen uit water, brood en 

wc-papier. Ook de interne mens dient gevoed te worden met 

schurende humor, hartverscheurende melodieën en een verfrissende 

kijk op de werkelijkheid. Vanuit het Rietveld Theater bieden we onze 

vaste bezoekers en andere theaterliefhebbers theater op de thuisbuis. 

VOOR BEZOEKERS 

Voor een schappelijke vergoeding koop je een ticket voor jezelf of de 

gevulde huiskamer. Je ontvangt een mail met een link naar de voorstelling. 

Klik ruim voor aanvang van de voorstelling op de link, zodat duidelijk is dat 

deze werkt. De voorstelling start vervolgens automatisch. Open je de link 

als de voorstelling al is begonnen, dan kijk je met een kleine vertraging. 

Vragen over je betaling en de mail met link naar de voorstelling? Mail dan 

naar kassa@rietveldtheater.nl 

 

VOOR ARTIESTEN 

Het optreden begint vanuit de eigen huiskamer van de artiest of op de 

vlakke vloer van het lege Rietveld Theater (beperkt). Hij of zij kan de 

bezoekers niet zien maar interactie is mogelijk via de chat. De opbrengst 

van de kaartverkoop gaat grotendeels (verdeling 70% artiest en 30% 

technici en theater) naar de artiest. 

 

YOUTUBE KANAAL 

De voorstellingen worden uitgezonden via ons YouTube kanaal: Rietveld 

Thuis Theater. Abonneer je ook op ons YouTube kanaal: 

 

INITIATIEF 

Omdat ook onze zaal leeg staat zijn we dit initiatief gestart. We komen vast 

nog kinderziektes tegen, maar door dit goed  werkend te krijgen kunnen we 

artiesten weer een steuntje in de rug geven. 

Toch nog vragen die hierboven niet beantwoord zijn? Stuur dan een mail 

naar: thuistheater@rietveldtheater 

 

Zie ook www.rietveldtheater.nl 

 

Leo Persoon 

mailto:kassa@rietveldtheater.nl
mailto:thuistheater@rietveldtheater.nl
http://www.rietveldtheater.nl/
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Thuistheater -  Programma voor de maand mei  

 
2 mei 2020 - aanvang 20.30 uur 
Camerata Delft | La Résonance | Thuis Theater 
 
3 mei 2020 -  aanvang 15.00 uur 
De Reuze Dwerg die een kopje kleiner wil zijn | Mark van 
Vliet | Thuis Theater 
 
9 mei 2020 – aanvang 14.30 uur 
Michael Varekamp & Rolf Delfos | Kleine Louis 5-12jr | 
Thuis Theater 
 
 
10 mei 2020 – aanvang  14.30 uur 
LUDIQUE! Live . Apart . Together | Thuis Theater 

 
14 mei 2020 – aanvang  20.30 uur 
Birkit Rietveld Bi in the moment | Thuis Theater 
 
 

Het programma wordt regelmatig aangevuld, zie website Rietveldtheater. 

 

Terugkijken thuis theater 

Het is ook mogelijk om voorstellingen die al hebben plaatsgevonden, terug 

te kijken. Hierbij heb je niet het interactieve element van de live-chat, het is 

een video die je kunt kijken. Maar zeker de moeite waard! 

Sommerhus 26 maart € 2,50 

Het Rotterdamse duo kneedt elementen van akoestische pop, klassieke 

muziek, opera en avant-garde samen tot een eigen geluid.  

Duur: 45 minuten 

Govert Schilling 3 april € 2,50 

Lezing: Op zoek naar buitenaards leven. Duur: 45 minuten 

 

Ook dit programma wordt regelmatig aangevuld, zie website 

Rietveldtheater. 

 

Meer informatie, zie www.rietveldtheater.nl 

 
Leo Persoon 

 

https://www.rietveldtheater.nl/productie/camerata-delft-la-resonance-thuis-theater/
https://www.rietveldtheater.nl/productie/de-reuze-dwerg-die-een-kopje-kleiner-wil-zijn-mark-van-vliet-thuis-theater/
https://www.rietveldtheater.nl/productie/de-reuze-dwerg-die-een-kopje-kleiner-wil-zijn-mark-van-vliet-thuis-theater/
https://www.rietveldtheater.nl/productie/michael-varekamp-rolf-delfos-kleine-louis-5-12jr-thuis-theater/
https://www.rietveldtheater.nl/productie/michael-varekamp-rolf-delfos-kleine-louis-5-12jr-thuis-theater/
https://www.rietveldtheater.nl/productie/ludique-live-apart-together-thuis-theater/
http://www.rietveldtheater.nl/
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VEILIG INTERNETTEN    Eerst checken, dan klikken 

Een e-mail, tekstbericht of betaalverzoek met een foute link erin is een 

veelgebruikte manier om je gegevens te achterhalen of je over te halen om 

geld over te maken. Dit heet phishing. Met die gegevens, zoals 

wachtwoorden of toegangscodes, kunnen internetcriminelen je veel geld 

afhandig maken. Het is dus belangrijk om alert te zijn. Als je phishing kunt 

herkennen, en niet op linkjes en bijlagen klikt, snijd je internetcriminelen 

flink de pas af.  

Weet jij wanneer je te maken kan hebben met phishing? Weet je 

wanneer je moet opletten? 

• Er wordt je gevraagd om geld over te maken. 

• Er wordt je gevraagd om in te loggen of om je persoonsgegevens te 

 mailen. 

• Er is haast bij. 

Als dit het geval is weet je voortaan wat je te doen staat! Eerst checken, 

dan klikken! Klik niet zomaar op een link. 

 

Weet je wat je moet checken? 

• Check de URL van een link door er met er met je muis op te gaan 

staan (niet klikken natuurlijk!). Kijk goed of je vreemde dingen in de 

URL ziet staan. 

• Check het e-mailadres van de afzender. 

• Krijg je een onverwacht betaalverzoek van een bekende? Bel op en   

vraag of het klopt. 

• Krijg je een betaalverzoek van een bedrijf? Bel het bedrijf op om te 

vragen of het klopt. 

 

Twijfel je aan de juistheid van een link?  Check je linkje 

Momenteel zijn er drie meest voorkomende methodes van phishing: 

E-mail: Check de aanhef, de afzender en de bijlagen. Is deze vaag, 

onherkenbaar, of heeft de e-mail een bijlage met .exe. Wordt er gevraagd 

om geld, moet je heel snel betalen? Grote kans dat je te maken hebt met 

phishing. 
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WhatsApp/SMS: Ken je de persoon of organisatie maar vertrouw je het 

bericht niet? Neem zelf contact op! 

Betaalverzoek: Is het logisch dat je dat betaalverzoek krijgt? Ken je 

diegene? Neem zelf contact op als je het niet vertrouwt! 

 

Heb je toch geklikt zonder te checken? Gelijk doen: 

1. Verander je wachtwoorden via een andere computer. 

2. Doe aangifte bij de politie. 

3. Doe een virusscan. 

4. Meld het nepbericht bij fraudehelpdesk 

5. Meld het nepbericht bij de verzender. 

Ben je slachtoffer geworden van phishing en ben je op zoek naar 

ondersteuning of advies dan kan je contact opnemen met Slachtofferhulp 

Nederland. Zij bieden emotionele hulp, hulp bij schadevergoeding en hulp 

bij een eventueel strafproces. 

 
 Vijf simpele stappen tegen internetcriminaliteit: 

1 Eerst checken dan klikken 

2 Gebruik een virusscanner 

3 Gebruik verschillende sterke wachtwoorden 

4 Maak regelmatifg een back-up 

5 Voer software updates altijd direct uit 

Onthoud: 

• Eerst checken, dan klikken! 

• Je bank, creditcardmaatschappij, verzekering, telefoonmaatschappij 

en internetprovider vragen NOOIT om een betaling of naar 

persoonsgegevens of inlogcodes in een e-mail, WhatsApp of SMS. 

• De overheid vraagt NOOIT om een betaling of naar 

persoonsgegevens of inlogcodes in een e-mail, WhatsApp of SMS. 

• Als je via je vertrouwde app inlogt of zelf de website correct intypt, is 

de kans op phishing heel klein. 

 

De campagne 'Eerst checken, dan klikken' is een initiatief van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid. Samen met de convenantpartners wil het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid alle Nederlands attenderen op het gevaar van phishing. 

 

 

https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/fraude/
https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/fraude/
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Advertentie 
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                    REIZEN KBO DELFT  

          MEDEDELINGEN/WIJZIGINGEN    

R80 Het coronavirus raakt ons allemaal en de regels worden steeds 

aangescherpt. We volgen nauwlettend de regels en gezien de regels in 

Duitsland, die soms afwijken met de Nederlandse, nemen we geen risico 

en daarom kiezen we voor de veiligste weg en hebben Reis R80 

geannuleerd, de meerdaagse reis naar Steigerwald.  

Hopelijk is deze reis een volgende keer weer mogelijk.  

Onze penningmeester Anton van der Zalm zal het van u ontvangen bedrag 

retour overmaken. 

 
R81 Dagreis naar Friesland is verzet naar donderdag 6 augustus 2020   

Allen die zich hadden aangemeld hebben we benaderd.  

We hebben nog plaatsen vrij voor deze mooie reis. 

Voor informatie of aanmelden per telefoon of per email.  

 
R82 Mark Tocht Vaartocht  7 uur op 10 juni 2020 

We hebben geregeld contact met de rederij die op dit moment ook niet 

mag varen. De 2e week in mei heeft de rederij weer een overzicht 

/advies.  

Wijzigen van datum is mogelijk. Wij zullen de vorderingen melden op 

de internetsite. Ook in de Info Nr. 6 juni 

Ook hier zijn plaatsen vrij.  

Voor informatie of aanmelden per telefoon of per email.  

 
De geplande reizen R81 en R82 zijn nog steeds niet definitief. 

Alles is nog mogelijk in deze verschrikkelijke tijd. 

Bij wijzigingen krijgt u van ons bericht. Volg ook de internetsite. 

Wij willen net als u weer eens gezellig een dagje uit.   

 
Leo Lea voor reisinformatie en - aanmelden: 

Tel. 013-211 81 46 b.g.g. 06 184 22 292  

Email. reizenkbodelft@hotmail.com  

Anton voor financiële reisinformatie  Tel. 015-2562429 

Informatie reizen zie internetsite: www.kbo-delft.nl/reizen  

 

De reiscommissie:   Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm 

mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
http://www.kbo-delft.nl/reizen
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UIT HET ARCHIEF (78) 

Eigenlijk wilde ik het niet over het corona-virus hebben. Enerzijds wordt daar 

al genoeg over gesproken en geschreven en anderzijds hoop ik vurig dat 

tegen de tijd dat u dit leest de hele geschiedenis verleden tijd is. Niets doen 

is niet zo moeilijk maar iedereen uit de weg gaan en niet een praatje kunnen 

maken met een kennis die je ’s morgens om half acht bij het boodschappen 

doen tegenkomt is gewoon frustrerend. 

 

De bestuursvergaderingen van 1990 en 1991 worden nogal beheerst door 

het aandringen van de plaatselijke vakorganisaties voor nauwere 

samenwerking met de ouderenbonden. Het Christelijk Nationaal Vakverbond 

(CNV) was de eerste en wilde eigenlijk alleen met de KBO en de PCOB 

onderhandelen. Van KBO-zijde werd echter geopperd dat de ouderenbonden 

nu eenmaal met z’n drieën zijn en niet een van de drie gaan buitensluiten. 

 

Later wordt dan toch nog de ANBO uitgenodigd voor besprekingen en ook de 

Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV) wil aan het gesprek 

deelnemen. Zo zouden dus de drie kolommen: katholiek, protestant en 

neutraal weer gezamenlijk gaan optreden. Maar een en ander gaat niet door 

want ons bestuur houdt de boot stevig af. Wij willen voor alles onze identiteit 

bewaren en kunnen onze eigen boontjes wel doppen. Groot is dan ook de 

verontwaardiging over een persbericht waarin staat dat de Unie KBO wel 

samenwerkt met het CNV. Zou dat nepnieuws geweest zijn? 

Ook met de gemeente Delft zijn wij het in 1990 niet altijd eens. Die wil dat de 

Raad van Ouderenwerk (RvO) fuseert met de Stichting Welzijn Delft (SWD). 

De KBO voelt echter niets voor zo’n welzijnskoepel en ten slotte blijven beide 

instanties bestaan en kan de RvO min of meer zelfstandig verder werken. 

 

En met het bestuur van het KBO-huis aan de Nieuwe Plantage wil het ook 

niet vlotten. Wij hebben kennelijk wel onze naam aan die stichting gegeven 

maar die niet in beheer gekregen. Zij willen de huur verhogen van ƒ 1.700 

naar ƒ 2.350 per jaar en dat lijkt mij niet eens zo veel. Maar het KBO-huis is 

ook moeilijk toegankelijk voor mindervalide ouderen en daarom zoekt het 

bestuur naar een andere locatie voor de activiteiten van de KBO. Gedacht 

wordt aan de aanpassing van een leegstaand schoolgebouw waar alle drie 

de bonden dan gebruik van zouden kunnen maken, maar die gedachte werd 

afgewezen. 
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Nog een paar financiële berichten. Het woord “vermogen” in het jaarverslag 

wordt vervangen door “reserve”. Klinkt veel beter. Die reserve wordt voor 

vijf jaar vast belegd tegen, schrik niet, een rente van 8,25%. Dat was ver 

voor de kredietcrisis en ver voor de tijd dat je moet betalen om je geld op 

de bank kwijt te kunnen. De afdracht aan de Bond gaat van ƒ 4,50 naar ƒ 

6, -. Dat zal wel per lid en per jaar zijn. De reiscommissie behaalt in 1990 

een omzet van ƒ 95.000 verdeeld over negen activiteiten. 

 

En laat ik sluiten met een paar wetenswaardigheden uit het rijke roomse 

leven. In 1947 woonden er in de pastorie aan de Nassaulaan (onze 

pastorie) een pastoor, twee kapelaans, een pater en een weleerwaarde 

heer. Vijf man in totaal. Er worden in de parochiegids van de 

Sacramentskerk ten minste 65 Delftse rooms-katholieke instellingen 

opgesomd die ongetwijfeld allemaal een geestelijk adviseur hadden. En 

daarnaast bestaan er nog diverse parochiële en gemeentelijke adressen 

waar je als katholiek voor welk belang dan ook kon aankloppen. Dat waren 

nog eens andere tijden. 

 

Koos de Ridder. 

 

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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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
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