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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 10 voor de maand oktober 2020, met weer nieuwe 

informatie.  

Deze maand gaan we verder met de opgestarte activiteiten. Tevens zijn er  

activiteiten in het kader van de Zomer- en Winterschool en in het kader van 

de Week van de Ontmoeting gepland. 

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

volgende artikelen: 

 

- Activiteiten in het kader van de Week van de Ontmoeting, zie pag. 5, 

- Vervangende activiteiten in het kader van de Zomer- en Winterschool, 

zie pag. 8 en 9. 

- Informatie over de Kerstviering 2020, zie pag. 11. 

- Wandelen in het Delftse Hout,  zie pag. 13. 

- Foto’s van de vaartocht op 21 augustus 2020, zie pag.14 en 15.  

- Verslag bezoek Trompenburg tuinen en Arboretum, zie  pag. 16 en 17. 

- Artikel over de financiële toekomst van ouderen, zie pag. 18 en 19. 

Nummer 11 - november 2020, verschijnt op 28 oktober 2020, copy 

inleveren vóór 16 oktober 2020. 

 
Namens de redactie,     
 
Leo Persoon  
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AGENDA – oktober 

 
  6 okt. Creaochtend. 

 Aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 10.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
8 okt.  Stadsgesprek over eenzaamheid. 

  Aanvang: 20.00 uur. 

  Locatie: Nieuwe Kerk. 

 
 13 okt. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 
20 okt. Bijeenkomst van de leeskring. 

  Aanvang: 14.00 uur. 

  Locatie: Jan Campertlaan 73. 

 
22 okt. Modeshow Boskoop 

 Vertrek:  9.30 uur vanaf Nassaulaan 2. 

            9.45 uur vanaf de Bachsingel. 

 
 27 okt. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

Agenda vervangende activiteiten in het kader van de Zomer- en 

Winterschool. (meer informatie op pag. 8 en 9) 

 

14 okt. Lunch bij de Brasserij. 

 Locatie: Brasserkade 2A. 

 Aanvang: 12.30 uur. 

 

21 okt. Dagtocht naar Trompenburg Tuinen en Arboretum in 

Rotterdam. 

 Vertrek:  9.45 uur vanaf Nassaulaan 2. 

          10.00 uur vanaf de Bachsingel.   
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  4 nov. Lezing Ria van der Meer over de geschiedenis van de 

gezondheidszorg in Delft. 

 Locatie: Wipmolen, Prof Krausstraat 71 B. 

 Aanvang 10.00 uur, zaal open vanaf 9.30 uur. 

 

 

Activiteiten in het kader van de Week van de Ontmoeting. 

 

In het kader van de Week van de Ontmoeting (1 t/m 8 oktober 2020) 

organiseert de KBO, in samenwerking met de SSBO, twee wandelingen 

voor mensen die graag willen wandelen en nieuwe mensen ontmoeten. U 

wandelt in een groep van maximaal 15 personen. 

 

- Donderdag 1 oktober start ’s middags om 14 uur, verzamelen 13.45 u 

bij zwembad Kerkpolder, Kerkpolderweg 8, deze wandeling gaat door 

natuurgebied Kerkpolder/Tanthof. 

 

- Woensdag  7 oktober, start ’s morgens om 10 uur, verzamelen 09.45 u 

bij de Schaapskooi, Korftlaan. De wandeling gaat door het Delftse Hout. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze plm. anderhalf uur in een 
normaal tempo kunnen wandelen.  
Deelname is gratis, graag vooraf aanmelden. 
Per telefoon: 015-212 42 89, of per email: lpersoon@ziggo.nl. 

 

 

 

VERJAARDAGEN OKTOBER 2020 
  

100 jaar 

Mevr. F.C. v.d. Enden-v. Koppen Ezelsveldlaan 190 20 okt. 

 

95 jaar 

Mevr. A.C. de Vetten-Dijkgraaf  Otterlaan 23  17 okt. 

 

90 jaar 

Mevr. A.H. v.d. Berg-Schenkels  Buitenhofdreef 70   5 okt. 

Mevr. M.E. Sengers-Dorjee  Wielengahof 10  26 okt. 
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85 jaar 

Mevr. H.P.J.M. Heck-v.d. Putten Koningsveld 33  19 okt. 

Mevr. H.M. van Workum-Idzes  Pootstraat 34  24 okt. 

 

80 jaar 

Mevr. W.C. van Gasteren  van Foreestweg 46 10 okt. 

Mevr. W.E. v.d. Liet-Pfeiffer  Voordijkshoorn 45 

      Den Hoorn 30 okt 

75 jaar 

Mevr. M. Roest-Slegt   Foulkeslaan 32    7 okt. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. J.M.C. den Hartog-v.d.Linden Voorstraat 8E 

Mevr. H.C.M. Knulst   Nieuwe Gracht 113 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO 

 

OVERLEDEN LEDEN  
(voor zover bij ons bekend) 

 

Mevr. A. Houkes- Schuurman  v. Heemstrastraat 29 

Dhr. K.R. Tiemersma   Lepelaarstraat 42 

Mevr. Kuijpers – Pot   Letland 12 

 

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

In de vrede van onze verrezen Heer. 
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BESTE LEDEN 
   
Bingo  

Ook deze maand jammer genoeg nog geen bingo. 

 

Zomer/winterschool voor Senioren 

Er staan vervangende activiteiten van de Zomerschool 

in deze Info vermeld. 

 Aanmelden alleen bij Chris van Wijk (zie informatie ) 

                

Modeshow Boskoop op donderdag 22 oktober 

 
Op dit moment (15/9) heb ik 11 

aanmeldingen, maar er moeten echt meer 

dan 20 personen mee anders is het niet 

haalbaar. 

 

Ik moet uiterlijk 1 oktober doorgeven of we komen, dus u heeft nog een 

paar dagen om na te denken of u mee gaat. 

Er is bij de Firma Klooster alles aan gedaan om het goed te laten verlopen 

en ze hebben de eerste groepen al op bezoek gehad en iedereen was daar 

enthousiast over. 

Vertrek:  9.30 uur vanaf Nassaulaan 2. 

          9.45 uur vanaf de Bachsingel. 

De kosten zijn  € 20,00  

Let er wel op dat u in de bus een mondkapje op moet. 

 

Inschrijven graag voor 1 oktober 2020, i.v.m. met het vastleggen van de 

bus en het doorgeven met hoeveel deelnemers we komen. 

Aanmelden bij mij 015 – 262 11 16  tussen 17.00-18.00 uur alleen op 

werkdagen en de kosten storten op NL42 RABO 0383456207 t.n.v. J.v/d 

Graaf, o.v.v. ‘Modeshow’. 

 

Alles is natuurlijk nog onder voorbehoud  i.v.m. de corona. 

 

Blijf gezond en tot de volgende Info 

 

Jetty van der Graaf 
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VERVANGENDE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE 

ZOMER- EN WINTERSCHOOL 
 

WOENSDAG 14 OKTOBER  2020 

 
Inloop vanaf 12.30 uur bij de Brasserij.  

Vanmiddag gaan we lunchen bij de Brasserij aan de Brasserkade 2A. 

De Brasserij is bereikbaar met tramlijn 1 en 19 (richting Nootdorp), 

uitstappen halte Brasserskade en bus 60. Parkeren van de auto is gratis in 

de omliggende straten. Het parkeerterrein naast de school, is niet 

beschikbaar.  

Aantal deelnemers, maximaal 60. 

Aanmelden vanaf 30 september (niet in het weekend) bij Dhr. Van Wijk 

015 – 256 78 38. 

Kosten € 17,00. 

 

WOENSDAG 21 OKTOBER  2020 

 
Dagtocht naar Trompenburg Tuinen en Arboretum in Rotterdam. 

Vertrek om 09.45 uur vanaf de Nassaulaan 2. 

Vertrek om 10.00 uur vanaf de Bachsingel  (wokrestaurant). 

Denk aan een mondkapje. 

 

We gaan vandaag naar een voormalige stadstuin van een buitenplaats uit  

1858 van de familie van Hoey Smit. Het herbergt een prachtige collectie 

oude bomen, waaronder beuken en eiken. 

Meer dan 700 soorten rododendrons, soorten hulst, veel hosta’s en nog 

duizenden bijzondere vaste planten. 

 

Bij aankomst drinken we koffie/thee en vervolgens kunt u met een gids op 

pad. Tussen de middag is er een lunch, daarna kunt u nog vrij rondlopen. 

Om 14.45 sluiten we af met koffie/thee en we vertrekken om 15.30 uur 

weer richting Delft. 

Kosten : alleen de museumjaarkaart telt. 

Met museumjaarkaart en gids  € 27,00. 

Zonder museumjaarkaart met gids  € 33,00. 

Aanmelden vanaf 30 september (niet in het weekend ) bij Dhr. Van Wijk 

015 – 256 78 38. 
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WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020 

 

Locatie de Wipmolen. 

Lezing Ria v.d. Meer over de geschiedenis van de gezondheidszorg in 

Delft. 

Maximaal 20 deelnemers, bij voldoende belangstelling komt er een 2e 

ochtend. 

Inloop vanaf 09.30 uur, aanvang lezing 10.00 uur. 

Aanmelden vanaf 30 september (niet in het weekend) bij Dhr. Van Wijk 

015 – 256 78 38. 

Kosten:  € 4,50 

 

 

 

 

 

 
Advertentie 
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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 

 

  
KERSTVIERING IN 2020. 
 
Ook in deze corona tijd heeft het bestuur nagedacht over de Kerstviering. 

Toch een hoogtepunt voor veel van onze leden en het bestuur. Al jaren 

wordt de Kerstviering begonnen met een kerkdienst in de Franciscus en 

Clara Kerk in de Raamstraat, daarna een lunch in de ‘Wending’. De laatste 

twee jaren zelfs met een middagprogramma.  

We realiseren ons dat een lunch en koor in ‘de Wending’ niet mogelijk is. 

Het bestuur wil de mogelijkheid van een Kerstviering in de Franciscus en 

Clara Kerk bekijken. Wel willen we benadrukken dat dit allemaal afhankelijk 

is van de komende ontwikkelingen en de regels van het RIVM. Ook het 

aantal personen die willen komen is belangrijk om te weten.  

 

Wij vragen u dus om u, indien u graag bij de Kerstviering wilt zijn, voor 1 

november op te geven. Wij hebben dan ruim de tijd om de Kerstviering een 

mooie invulling te geven. U kunt zich opgeven bij: 

- Leo Persoon,  

email: lpersoon@ziggo.nl of tel. 015-2124289. 

- Jetty van der Graaf,  

email: jettyvandergraaf@hotmail.com of tel. 015-2621116. 

 

Namens het bestuur, Wil Dagli. 

tel:3809576
mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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Advertentie 
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WANDELEN IN HET DELFTSE HOUT E.O. 
 
Elke 2e dinsdag in de maand gaan we wandelen in het Delftse Hout. 

Op dinsdag 8 september hebben we met 14 deelnemers een wandeling 

gemaakt door een deel van het Delftse Hout en door het Hertenkamp. 

Daar waren de eerst tekenen van een komende herfst duidelijk zichtbaar. 

Niet iedereen is goed bekend in het Delftse Hout, dat bleek bij het 

Amphitheater. Een van de deelnemers zei dat ze hier nog nooit was 

geweest. 

Opgemerkt werd dat de natuur in het Delftse Hout toch mooi is, en dat zo 

dichtbij huis.  

 

    
 

    
 
Ineke Wijnmaalen en Leo Persoon 
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FOTO’S VAN DE  VAARTOCHT OP 21 AUGUSTUS 2020   
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16 

 

BEZOEK VAN MUSEUMCLUB 

AAN TROMPENBURG TUINEN 

& ARBORETUM  

Het bezoek aan de Rotterdamse tuinen 

op 27 augustus was in meerdere 

opzichten bijzonder.  

 
Vanaf Delft CS vertrokken we per trein naar Rotterdam-Blaak. Daar 

aangekomen zochten we met z’n vijven naar de overige vijf KBO-ers en die 

konden we niet zo gauw vinden; ook niet bij de uitgang van het station. Dan 

maar even bellen en toen bleek dat de rest nog in de trein zat naar 

Dordrecht. Op Blaak aangekomen bleken er geen trams te rijden in 

verband met onderhoudswerkzaamheden. Er restte ons niets anders dan 

dat elke groep op eigen gelegenheid Trompenburg zou trachten te 

bereiken. 

 
Ons groepje werd door welwillende RET-medewerkers helaas de 

verkeerde wandelrichting op gestuurd en na drie kwartier hadden we zowel 

station Blaak als de Markthal tweemaal van nabij mogen aanschouwen. 

Een vriendelijke Rotterdammer adviseerde ons tramlijn 21, die juist 

vanwege die omleidingen langs Woudestein zou komen. Uiteindelijk 

arriveerden we daar na eerst met lijn 21 de verkeerde richting te hebben 

genomen (Rotterdam CS). 

 
Bij Trompenburg aangekomen werden we hartelijk begroet door de 

‘Dordrechtgroep’ en de mensen die met eigen vervoer waren gekomen. Die 

hadden de eerste koffie van de dag reeds achter de kiezen, maar wij 

moesten meteen met een van de gidsen mee. 
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De Trompenburgtuinen zijn in de 19e eeuw aangelegd in de achtertuin van 

de familie Smith en later van Hoey Smith , een geslacht Rotterdamse 

havenbaronnen die een bomencollectie wilde aanleggen van met name 

eiken , beuken , esdoorns en cipressen.   

Er zijn meer dan duizend soorten 

aanwezig die voor een leek heel 

moeilijk uit elkaar te houden zijn 

omdat soms de bladvorm of de 

stamvorm veel lijkt op dat van 

een andere boomsoort. En ook 

de benaming is niet altijd even 

eenvoudig zoals, de Japanse 

meerstammige esdoorn, 

pindakaasboom, stinkende biloba 

en de zakdoekjesboom en bloemen zoals grootmoeders oorbellen en de 

kardinaalhoed . Daarnaast nog eens  de reuzelevensboom uit dezelfde 

familie als de bekende enorme Californische sequoia. Ook in de lente en 

herfst is een bezoek alhier de moeite waard. 

De lunch was uitgebreid en heel gezellig op 

het gras bij een theehuisje met de 

toepasselijke naam ‘De Uithoek’ onder een 

heerlijk zonnetje; ook de bijen en wespen 

hebben zich tegoed gedaan aan al dat 

lekkers. 

Op de terugweg zagen we mededelingen in 

bus en tram dat de in-en uitstaptijd beperkt werd. Blijkbaar geldt dat dus 

ook voor de trein gezien de ervaring op Blaak ’s ochtends. Zo kan het 

Openbaar Vervoer dus pronken met percentages van op tijd arriverende 

voertuigen, maar wij zagen in de tram een man op leeftijd die net even te 

laat was met uitstappen en tussen de deuren bekneld raakte. Misschien 

moeten de bonussen van de managers voortaan afhankelijk worden van 

het percentage reizigers dat er zonder kleerscheuren vanaf komt.  

 
Toch was het een zeer geslaagd uitstapje en de moeite waard ook in 

andere jaargetijden!! 

 

Meer foto’s zijn te zien op de website van de KBO, WWW.KBO-DELFT.NL. 

 
Namens de Museumclub,  Hans van Santen. 
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GROTE ONZEKERHEID OVER FINANCIËLE TOEKOMST 

ONDER OUDEREN 

Onder senioren is een groeiend 

gevoel van financiële 

onzekerheid in de toekomst. Dat 

blijkt uit onderzoek over 

koopkracht onder ouderen, van 

seniorenorganisatie KBO-PCOB. 

De mogelijke gevolgen van de 

coronacrisis en de uitwerking 

van het pensioencontract zijn de 

boosdoeners van dit gevoel. 

Volgens zes op de tien senioren (58%) ligt er momenteel te veel nadruk op 

ondersteuning van ondernemers en mensen met werk en te weinig op 

koopkracht van ouderen.  Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De 

overheid trok de afgelopen maanden ruim de portemonnee om de 

negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar straks 

komt de vraag: hoe verdelen we de lasten? Dat is een vraag die veel 

senioren bezighoudt.” 

 

Pensioen 

Ook zijn er vragen over het pensioen van de toekomst, al verwacht bijna 

zeven op de tien pensioengerechtigde senioren (65%) dat het pensioen 

van volgend jaar hetzelfde zal zijn. Bijna een kwart (23%) verwacht dat het 

lager zal uitvallen en slechts twee procent verwacht een stijging. Over het 

nieuwe pensioencontract dat er gaat komen is er meer onzekerheid. Zeven 

op de tien senioren (68%) voelen zich op de hoofdlijnen goed geïnformeerd 

over dit nieuwe pensioencontract. Toch is het gevoel van financiële 

zekerheid bij ongeveer de helft (47%) van de ouderen wel negatief 

beïnvloed. 

 

Corona-uitgaven 

De uitbraak van het coronavirus heeft het uitgavenpatroon van senioren de 

afgelopen maanden beïnvloed. Zo werd er meer geld besteed aan 

cadeautjes, bloemen en kaarten (38%). Werd er meer aan (online) 

boodschappen uitgegeven (30% meer) en had ruim een kwart (26%) 
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hogere zorgkosten. Er werd minder geld uitgegeven aan hobby’s (34%) en 

aan sport en bewegen (29%). 

 

Onderzoek 

In totaal hebben 1.300 Nederlandse senioren meegedaan aan dit 

onderzoek van KBO-PCOB, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar. 

Het is voor het zevende jaar op rij dat KBO-PCOB een groot 

koopkrachtonderzoek uitvoerde. En vrijwel elk jaar hadden senioren het 

gevoel dat hun koopkracht achteruitging. 

Dit jaar, in 2020, was er voor het eerst weer een kleine opleving te zien. 

Het aantal senioren dat minder geld op hun bankrekening kreeg, nam af. 

Minder senioren letten extra op hun uitgaven. Het aantal senioren dat rood 

stond daalde. En er was een lichte daling in het aantal senioren dat wakker 

ligt van hun financiële situatie. 

Geen enkele zekerheid meer 

Dit voorzichtige positieve gevoel over de huidige  situatie werd echter al 

snel overschaduwd door een grote onzekerheid over de toekomst. 

Een van de redenen voor de groeiende onzekerheid is de vrees voor de 

gevolgen van de coronacrisis. 

Maar liefst negen op de tien senioren verwachten dat de economie zal 

verslechteren: vier op de tien voorzien zelfs een forse verslechtering, vijf op 

de tien een geringere. 

De helft geeft aan dat hun gevoel van financiële zekerheid is veranderd 

door corona, zoals Ingrid (70): 

‘Door deze crisis bestaat geen enkele zekerheid meer. Alles is anders en 

de toekomst ziet er nu niet erg rooskleurig uit. Iedereen wil nu uit de 

overheidspot een bijdrage hebben en daar draaien we straks allemaal voor 

op. Ze staan drie keer zo vaak rood op hun bankrekening als senioren mét 

eigen vermogen, hebben bijna vijf keer zo vaak een uitstaande schuld en 

zijn vier keer zo vaak in  problemen gekomen met de kosten van vaste 

lasten of boodschappen. 

 

Bron: Nieuwsbrief 11 september KBO-PCOB.Nu  (samenvatting) 
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UIT HET ARCHIEF (82) 
 

Wij hadden toch allemaal wel een klein beetje gehoopt dat het Coronavirus 

omstreeks deze tijd wel overwonnen zou zijn. Het ziet er echter nog niet 

naar uit dat wij op korte termijn die overwinning met een plechtig en uit 

volle borst meegezongen Te Deum kunnen en mogen vieren. Nog even 

geduld dus want eens zal het weer zijn zoals vroeger. Laten wij de moed 

erin houden. 

 

Een veel kleiner probleem dan dat beroerde virus is voor de meeste 

verenigingen de contributieverhoging. Schrik niet, mij is niets bekend over 

een komende verhoging maar dit stukje gaat over 1994. Toen werd 

aangekondigd dat de contributie per 1 januari 1995 naar ƒ 25, - zou gaan, 

respectievelijk ƒ 35, - voor een echtpaar. 

 

Men was al het hele jaar op zoek naar een nieuwe penningmeester. Dat zal 

er wel niets mee te maken hebben maar de financiële positie werd op 2 

mei van dat jaar al hachelijk bevonden en het jaarfeest zou wellicht 

vervallen. Op 11 juli was de toestand precair en werd al gemeld dat er aan 

een flinke contributieverhoging niet kan worden voorkomen. Op 17 oktober 

viel de bijl. 

 

Dat viel waarschijnlijk bij meerdere leden slecht en een van die leden 

schreef een brief aan het bestuur waarin hij begint met de mededeling dat 

hij het wel eens is met de contributieverhoging, maar……. (met zeven 

puntjes). Hij wijst erop dat contributieverhoging altijd leden kost en dat wil 

hij voorkomen. Naar zijn mening schenkt het bestuur te weinig aandacht 

aan de minima. De vrijwillige bijdrage, die getuigt van solidariteit met de 

minima, ziet hij wel als een verkapte contributieverhoging. 

 

De briefschrijver zou graag van het bestuur willen horen waar de hogere 

contributie aan besteed gaat worden. Hij realiseert zich dat de hogere 

afdracht aan de Unie een belangrijke kostenpost is maar wat komt er nog 

meer op ons af en zien wij – de leden – nog iets terug van ons geld. En 

passant breekt hij een lans voor een contributieheffing naar draagkracht.  
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Op zich lijkt dat een sympathieke gedachte maar mij lijkt het een nogal 

radicale verandering met een hoop administratieve rompslomp en verlies 

aan privacy als de penningmeester ook nog onze inkomsten moet gaan 

bijhouden. 

 

Over de besteding van het geld geeft hij nog enige suggesties. Zo wil hij de 

Info verheffen tot een goed en gezellig informatieblad als een sterke 

binding tussen de leden. Het blad zou onder andere gevuld moeten worden 

met de meningen van de lezers zelf en met illustraties. Hij wijst erop dat er 

reeds een tekenaar in ons midden is (is deze er nog?). Ook de geestelijk 

adviseur zou eens een stukje ter geestelijke bemoediging moeten schrijven 

want daar hebben de leden zeker behoefte aan.  

 

Ook ziet hij in de contributieverhoging een pracht kans om het jaarfeest 

nieuw leven in te blazen. “Wat is er nou mooier dan een grote bijeenkomst 

van zoveel mogelijk leden, desnoods in twee gedeelten”. Ook meent hij dat 

er ledenbijeenkomsten zouden moeten zijn in de parochies eventueel 

gepaard gaande met de oprichting van subafdelingen. Wij hadden in die tijd 

dan ook nog meer dan duizend leden. Aan enthousiasme ontbreekt het 

onze briefschrijver niet.  

 

Maar van die duizend leden bezochten er slechts tachtig de 

eucharistieviering bij de opening van het verenigingsjaar en een inleiding 

van de voorzitter over de toekomst van de ouderen trok twaalf toehoorders. 

Een bijeenkomst over geloofsvragen werd door 22 personen bezocht en op 

de jaarvergadering waren veertig personen aanwezig. Over andere tijden 

gesproken. 

 

Koos de Ridder. 
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KBO – COMMISSIES EN WERKGROEPEN 

 

REISCOMMISSIE 

Informatie:  Leo en Lea Vroonland tel.: 013 – 211 81 46. 

   Anton van der Zalm tel.: 015 – 256 24 29. 

E-mail:   reizenkbodelft@hotmail.com. 

 

Betalingen:  IBAN nr. NL75 INGB 000 49 25 203. 

   t.a.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen  

   Delft. 

 

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

Voor hulp bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u bellen met: 

 

Dhr. H. van Santen, tel.:  06 – 515 93 094;  

e-mail: hansjevansanten@hotmail.com,  

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

Dhr. J.D.Dupon,        tel.:  015 - 256 44 08;  

e-mail:  j.d.dupon@hetnet.nl. 

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

 

OUDERENADVISEUR 

Mevr. W. Dagli - van den Broek, tel: 015 – 256 25 69.    

E-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl  bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

 

REDACTIE INFO: 

Mevr. J. van der Graaf, mevr. W. Dagli  en dhr. L. Persoon. 

E-mail: lpersoon@ziggo.nl   of  jettyvandergraaf@hotmail.com. 

 

 

TABLET- , IPAD- en DIGID COACH 

Dhr. L. Persoon,  Tel. 015-212 42 89;  e-mail lpersoon@ziggo.nl 

 

 

 

mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
mailto:j.d.dupon@hetnet.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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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 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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