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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 11 voor de maand november 2020, met weer nieuwe 

informatie.  

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

volgende artikelen: 

 
- Een nieuwe folder, zie pag. 6. 

- Informatie over de Kerstviering 2020, zie pag. 7. 

- Nieuwe computercursussen,  zie pag. 7. 

- Interview met mevr. van den Enden, zie pag.11.  

- Artikel over Uitvaart Midden Delfland, zie pag. 12 en 13. 

- Bijdrage van Huub Langeweg, zie pag. 14 en 15. 

- Verslag wandeling tijdens Week van de Ontmoeting, zie pag. 16 en 17. 

- Artikel over WhatsApp fraude, zie pag. 19 en 20. 

Het (dubbel)nummer 12/1 december 2020/januari 2021, verschijnt op 

25 november 2020, copy inleveren vóór 13 november 2020. 

 

Namens de redactie,  Leo Persoon 
  
 

IN MEMORIAM MEVR. T.B. GLASER 

Op  21 september j.l, is na een kort ziekbed Thea Glaser overleden. Vele 

jaren heeft Thea zich ingezet voor de klaverjasclub die begon in 

Philomena. Na sluiting  hiervan zorgde zij dat er gekaart kon worden in het 

buurthuis aan de Olofslaan en tenslotte, tot aan de coronaperiode, in ‘De 

Buytenweye’. Zij verzorgde de competitie, de prijsjes, de lunch (met 

daarna natuurlijk kaarten), de laatste tijd in ‘De Schaapskooi.  

Zelfs in deze tijd vergat zij haar kaarters niet, stuurde zelf gehaakte hartjes 

(onder de riem) en vergeet me niet plantjes. Zij zal gemist worden en niet 

alleen bij haar kaarters ook bij ons als lid.  

Als bestuur van de KBO wensen wij haar kinderen en kleinkinderen veel 

sterkte met het verlies van hun moeder en oma. 

 

Namens het bestuur,  Wil Dagli. 
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AGENDA – november 

 
  3 nov. Creaochtend. 

 Aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 10.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

 10 nov. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.15 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.30 uur. 

 

 

23 nov. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.15 uur bij zwembad Kerkpolder 

  Vertrek: uiterlijk om 13.30 uur. 

 
 24 nov. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

We gaan deze maand 2 keer wandelen, mede omdat buitenactiviteiten nog 

wel zijn toegestaan, maar in kleine groepen. We willen daarom de grootte 

van de wandelgroep enigszins beperken. Per wandeling 2 x 4 deelnemers. 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele 

(overheids)maatregelen in verband met Corona. 

 

Agenda vervangende activiteiten in het kader van de  

Zomer- en Winterschool.  
  
  4 en 11 nov. Lezing Ria van der Meer over de geschiedenis van de 

gezondheidszorg in Delft. 

  Locatie: Wipmolen, Prof Krausstraat 71 B. 

  Inloop vanaf 09.30 uur, aanvang lezing 10.00 uur. 

 
Aanmelden (niet in het weekend) bij Dhr. Van Wijk,  015 – 256 78 38. 
Kosten:  € 4,50 
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VERJAARDAGEN - NOVEMBER 2020 
 
95 jaar 
Mevr. Boekee – Bakker   Fred.Hendrikstr. 76 28 nov. 
 
90 jaar 
Mevr. J. Boot – Hoefnagel  A.v.Scheltemapl. 43  15 nov. 
 
85 jaar 
Mevr. H.M.D. de Vetten – van Elst Kap.v.Coppelostr. 12   8 nov. 
 
80 jaar 
Dhr. B.M.A. Heck   Koningsveld 33  29 nov. 
 
75 jaar 
Mevr. H. Tetteroo   Persijnlaan 1    1 nov. 
 
70 jaar 
Dhr. T.J.M. van de Reijken  Ted.v.Berkhoutln. 31D 28 nov. 

Allen van harte gefeliciteerd 

 
NIEUWE LEDEN 
 
Dhr. H.J. Champone   J.J. Slauerhofflaan 135 

Mevr. H. Kooijmans   Pelikaansingel 99 

Mevr. G.J.J. van Huijksloot  Waterloop 25 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO 

 
OVERLEDEN LEDEN  
(voor zover bij ons bekend) 

 
Dhr. C.J.M. de Jong   C. Fockstraat 4 

Mevr. T.B. Glaser   Oranjestraat 32 

Mevr. M.T. Haring   Aziëlaan 322 

Mevr. M.W.M. van Winden  Roland Holstlaan 864 

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

in de vrede van onze verrezen Heer. 
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BESTE LEDEN 
   
Ik heb deze maand niet zoveel te vertellen, door alle 

maatregelen door de corona is er weinig mogelijk. 

 

Bingo  

Zoals het nu voor staat zal er de rest van het jaar denk ik geen bingo zijn. 

Onze ruimte is te klein om met zoveel deelnemers bij elkaar te komen. 

 
Winterschool voor Senioren 

Op 4 en 11 november is er in de Wipmolen een lezing van Ria van der 

Meer over de geschiedenis van de gezondheidszorg in Delft.  

     
Modeshow Boskoop 

Omdat er te weinig deelnemers zijn (14), gaat deze activiteit niet door. 

Iedereen heeft inmiddels zijn bijdrage teruggekregen. 

Ik heb afgesproken dat ik ga bellen om een afspraak voor volgend jaar te 

maken. Ik zal proberen of het begin maart 2021 kan. 

 
Blijf gezond en tot de volgende Info, Jetty van der Graaf 

 

NIEUWE FOLDER 
Het bestuur van KBO Delft wil graag aan ledenwerving doen, moeilijk om 

dit in deze tijd persoonlijk te doen. Vandaar dat u in de krant ‘Delft op 

Zondag’ nu regelmatig op de cultuurpagina een artikel en een advertentie 

ziet van de KBO Delft. Zo ook is er een nieuwe folder ontwikkeld met veel 

informatie over wat KBO landelijk en KBO Delft op lokaal niveau doen voor 

‘ouderen’ in de samenleving. 

Deze maand vind u bij de bezorging van Magazine KBO PCOB en de INFO 

twee folders. Als bestuur verzoeken wij u deze folder te geven aan iemand 

die tot onze doelgroep behoort. Diegene die geïnteresseerd is in nieuwe 

ontwikkelingen, hoe er omgegaan wordt met de ouder wordende mens, op 

vele gebieden. Denk aan zorg, mobiliteit, woonruimte etc. Natuurlijk vinden 

wij als KBO Delft activiteiten ook heel belangrijk, alhoewel deze nu zo goed 

als niet mogelijk zijn, doen wij er alles aan om met elkaar in contact te 

blijven.  

Hartelijk dank voor uw medewerking.                       Bestuur KBO Delft. 
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KERSTVIERING IN 2020. 

In de lNFO van oktober hebben wij uw aandacht gevraagd voor de 

Kerstviering. Nu er nieuwe regels van de RIVM zijn en er nog maar 30 

personen tijdens een viering in de Kerk aanwezig mogen zijn willen wij toch 

de mogelijkheid bekijken of dit mogelijk is met in achtneming van die 

nieuwe regels. 

Als u zich aanmeldt zult u op de hoogte gehouden worden van de 

ontwikkelingen m.b.t. de Kerstviering. 

Wij vragen u dus om u, indien u graag bij de Kerstviering wilt zijn, voor 15 

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. 

 

COMPUTERCURSUSSEN 

 
Door verschillende leden ben ik benaderd of er nog computercursussen 

gegeven gaan worden. In principe kan dat, maar ik wil eerst inventariseren 

of er voldoenden deelnemers zijn en voor welke soort cursus (ipad, tablet, 

laptop of anders) er belangstelling is.  

Een basiscursus omvat in principe 5 lessen.  

Na het volgen van de basiscursus bestaat er de mogelijkheid om 

maandelijks bij elkaar te komen om de stof van de basiscursus verder uit te 

werken of problemen en speciale wensen te behandelen.  

De bedoeling is om begin februari 2021 met de cursussen te starten. 

De cursussen zullen worden gegeven in de pastorie aan de Nassaulaan nr. 

2. De kosten bedragen € 25,- exclusief eventueel een cursusboek. 

 
U kunt zich opgeven bij: 

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

Wel graag aangeven welke cursus uw belangstelling heeft. 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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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:  Wil Dagli, tel. 015 – 256 25 69  

 
Wandelen    

Voor het wandelen wordt uitgegaan van één keer per maand. Op de 2e 

dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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

 
Bowlen 

We bowlen in het bowlingcentrum ’t Karrewiel, Paardenmarkt 74. Op de 4e 

dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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

 
Leeskring 

De deelnemers aan de leeskring komen één keer per zes à acht weken bij 

elkaar, bij een van de deelnemers thuis.   

Inlichtingen:  Wil Dagli, tel. 015 – 256 25 69  

 
Crea  

Kaarten maken, haken en/of breien en borduren. 

Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, op de pastorie 

aan de Nassaulaan 2. Nieuwe deelnemers zijn van harte  welkom.  

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

 
Aquarelleren 

Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, voor het 

aquarelleren,  op de pastorie aan de Nassaulaan 2. 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


 

 

10 

 

Advertentie 
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MEVR. F.C. VAN DEN ENDEN – VAN KOPPEN 100 JAAR. 

Op 20 oktober j.l. vierde mevr. 

(Francien) van den Enden haar 100ste 

verjaardag. Geboren en getogen in 

Delft, op 8 jarige leeftijd vanuit Het 

Heilige Land verhuisd naar het 

Westerkwartier, waar ze naar school 

ging, ging werken, trouwde en haar 5 

kinderen geboren werden. Dit alles in 

haar ouderlijk huis waarin zij na haar 

trouwen ging wonen. 13 jaar geleden 

is ze vanuit het Westerkwartier 

verhuisd naar de Ezelsveldlaan, haar 

huidige woning. 

Ondertussen is zij 8 kleinkinderen en 

zelfs een achterkleinkind rijker. 

Francien die zelfstandig woont, doet 

op hulp in de huishouding na, nog 

zelf de boodschappen en koken. De 

vakanties bracht zij met man en 

kinderen door in een caravan in Ermelo. Tot op hoge leeftijd hebben haar 

man en zij dit volgehouden. Ook heeft ze met de KBO, waarvan zij al 45 

jaar lid is, reisjes en dagtochten gedaan. Dat gaat, gezien haar leeftijd, niet 

meer. Maar zij leest nog veel, boeken en kranten, gaat nog in het 

‘Praathuis’ op de Ezelsveldlaan koffie drinken en doet daar ook aan 

zitdansen.  Ook heeft zij jaren gekaart (klaverjassen), tot aan de 

coronaperiode, elke dinsdagmiddag, begonnen in Philomena tot, op het 

laatst  in ‘De Buytenweye’.  

Plannen zijn er om haar verjaardag groots te vieren, met allen die haar lief 

zijn, in een zaaltje, hopelijk is dit doorgegaan.  

KBO Delft wenst Francien alle goeds, die ondanks de regels rond het 

coronavirus een optimistische kijk op de toekomst heeft. 

Wil Dagli. 
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UITVAART MIDDEN-DELFLAND 
 

Even voorstellen: 

Ik zal mij eerst even voorstellen, mijn naam is Walter van Leeuwen,  

ik ben 52 jaar oud en getrouwd met Syona van Bleijswijk. Samen hebben 

wij 2 kinderen. Als gezin wonen wij aan de Noordhoornseweg 7 in Den 

Hoorn, dit ligt op de rand van Delft en Den Hoorn, tegen Sion aan. 

 

Waarom de uitvaart: 

Tot mijn 39e jaar ben ik werkzaam geweest in de bouwsector.  

Naast deze betaalde baan ben ik z’n 17 jaar als vrijwilliger actief geweest 

binnen de RK kerk, Onze Lieve Vrouw van Sion.  

Dit vrijwilligerswerk binnen de kerk heeft mij ertoe gebracht om de overstap 

te maken van de bouwsector naar de uitvaartbranche.  

Op dit moment mag ik mij een gezegend mens weten en ben ik alweer z’n 

12,5 jaar als zelfstandig uitvaartondernemer werkzaam.  

 
In die afgelopen 12,5 jaar ben ik niet alleen als uitvaartondernemer, maar 

ook zeker als mens, veel families “binnen en buiten de regio van Delft” tot 

steun geweest. Het regelen van de uitvaart is mijn werk, maar ik merk dat 

het mij heel veel voldoening en waardering brengt om families in deze 

moeilijke periode te begeleiden en de gehele uitvaart te mogen regelen.  

 

Wat kunnen wij u bieden: 

Uitvaart Midden-Delfland is een professionele en kleinschalige 

onderneming dat een compleet pakket aan uitvaartdiensten biedt.  

Van voor- en nazorg bij een uitvaart, organisatie en begeleiding van een 

begrafenis of crematie tot en met het invullen van een 

herdenkingsbijeenkomst. “We werken met een klein team en de lijnen zijn 

kort. Dat maakt een uitvaart met ons intiemer en persoonlijker.”  

 

Vestiging Uitvaart Midden-Delfland: 

Als uitvaartonderneming zijn wij gevestigd aan de Noordhoornseweg 7, 

2635 GB in Den Hoorn. Naast ons privégedeelte hebben wij sinds vorig 

jaar 2 opbaarkamers / 24 uurs kamers gecreëerd. Wanneer thuis opbaren 

geen optie is, hebben wij een mooie, persoonlijke en toegankelijke ruimte 

tot onze beschikking. Naaste familieleden krijgen een sleutel en kunnen er 

elk moment van de dag terecht.  

De privacy en de rust zijn gewaarborgd. 
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Uitvaartverzekering of lidmaatschap: 

Bent u lid van een uitvaartvereniging of heeft u bij een organisatie of een 

verzekeringsmaatschappij een overlijdensverzekering lopen?    

U bent en blijft ten allen tijde geheel vrij om een eigen keuze te maken voor 

de uitvaartonderneming waarvan u wilt dat die u bijstaat. 

Wanneer u het wenst, kan ik geheel vrijblijvend en kosteloos, bij u langs 

komen en uitleg geven over de mogelijkheden rondom de uitvaart. 

 

Meer informatie kunt u vinden op www.uitvaartmiddendelfland.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Walter van Leeuwen / 06-38041754 

 

 

 

Advertentie 

 

http://www.uitvaartmiddendelfland.nl/
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PER ANGUSTA AD AUGUSTA 

Het huis ‘Het Wapen van Savoyen’ 

1565, zie foto) bevindt zich aan de 

Oude Delft 169, rechts van het 

imposante Gemeenlandshuis 

(Hoogheemraadschap). Ik denk echter 

dat het bij de meesten van u beter 

bekend is als het pand waar tot 2017 

de Gemeentelijke Archiefdienst Delft 

was gevestigd. Het huis kent een 

eeuwenlange, interessante 

geschiedenis. Als u daar meer over 

wilt weten, kunt u een kijkje nemen op 

de website: 

www.achterdegevelsvandelft.nl.  

Leuk en verrassend om dat sowieso wat vaker te doen als u even niets te 

doen hebt! 

In mijn verhaaltje van deze maand beperk ik me tot de gevelsteen uit 1616, 

die het huis ‘Het Wapen van Savoyen’ siert. Oorspronkelijk was de steen 

aangebracht in de gevel van het Fraterhuis dat zich, inclusief naastgelegen 

Latijnse School, in de Schoolstraat bevond. Na een verhuizing -zónder 

gevelsteen- naar het Prinsenhofcomplex, verhuisde de Latijnse School in 

1807 naar het pand aan de Oude Delft 169. En op die plek werden Latijnse 

School en gevelsteen weer met elkaar herenigd. Het spijt me te moeten 

opmerken dat de steen anno 2020  aan een forse opknapbeurt toe is! 
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De opvallende Y (Griekse Ypsilon) op de gevelsteen, was het symbool van 

de vroegere Latijnse School, waar onderwijs werd gegeven door fraters. 

Deze Ypsilon draagt als symbool een boodschap uit. Als u goed kijkt ziet u 

dat de uitlopers naar boven van breedte verschillen. De uitloper naar links 

is breed en buigt bovenaan naar beneden af. De uitloper naar rechts 

daarentegen is aanzienlijk smaller en eindigt bovenaan de top. En dát heeft 

alles te maken met de Latijnse spreuk ‘Per Angusta Ad Augusta’, die zich 

onder de opvallende Ypsilon bevindt.   

Eerst maar even de vertaling van de spreuk. Er zijn verschillende 

varianten, maar mij spreekt ‘door engte naar verhevenheid’ het meest aan. 

Mooi, hoor ik u zeggen, maar wat heeft dat dan met die Ypsilon te maken? 

Om iets van je leven te maken moeten in opleiding en studie vaak keuzes 

worden gemaakt. Daarbij kun je het jezelf gemakkelijk maken en snel 

tevreden zijn. Je kiest de brede weg, links omhoog, die uiteindelijk afbuigt 

naar beneden. Niet het optimale uit jezelf gehaald! Maar je kunt er ook voor 

kiezen het jezelf wat moeilijker te maken, ook al zie je daar in eerste 

instantie wellicht tegenop. De smalle weg naar rechts omhoog, die 

uiteindelijk leidt tot een beter resultaat. Maximale inzet; een breder 

toekomstperspectief! Kort samengevat: maak het jezelf wat moeilijker en je 

komt er wel! 

‘Door engte naar verhevenheid’! Het klinkt wat hoogdravend, maar u 

begrijpt nu waarom die fraters destijds voor deze lijfspreuk en aangepaste 

Ypsilon hebben gekozen. Een motivatie en stimulans! 

Wellicht iets om paraat te hebben als uw kleinkinderen weer eens 

mopperen over school en dat vele huiswerk! 

Huub Langeweg 

Oud stadsgids 
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WANDELEN TIJDENS DE WEEEK VAN DE ONTMOETING 
 

 
 
Afgelopen week was het Ontmoetingsweek in Delft, een alternatieve naam 

voor de nationale Week tegen Eenzaamheid. Op woensdag 7 oktober werd 

in samenwerking met Delft voor Elkaar, de Katholieke Ouderen Bond-

Protestantse Christelijke Ouderen Bond en de Gemeente Delft een 

groepswandeling georganiseerd. Tijdens deze wandeling heb ik met 

verschillende deelnemers en organisatoren gesproken over wat de 

wandeling voor hen betekent. 

 

Om 09:45 werd er verzameld bij de ingang van De Schaapskooi. Iedereen 

was druk aan het kletsen en stond te popelen om het bos in te gaan om de 

benen weer eens flink te strekken. Nadat ik mij aan de groep had 

voorgesteld als eerstejaars student journalistiek en de groep had 

geïnformeerd over mijn plannen om een reportage te maken, leek iedereen 

erg enthousiast over mijn deelname aan de wandeling. Om 10:00 was de 

groep compleet en gingen we op pad.  

 

Eenmaal aan de wandel stapten veel mensen op mijn af om een praatje 

met mij te maken en zich aan te bieden om geïnterviewd te worden. Ik heb 

met veel deelnemers gesproken over mijn studie, ditjes en datjes en wat 

vragen gesteld. Onderweg werd er gestopt voor zwammen en 
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houtsnijwerk. Ook werd mij verteld over de oorsprong en geschiedenis van 

het gebied waar we wandelden: het Hertenkamp. 

Tijdens de interviews kwam ik meer te weten over de KBO en de 

wandelingen die zij organiseren.  

Al met al was het een gezellige ochtend. Na dik anderhalf uur lopen waren 

mijn benen best moe en had ik het nogal warm gekregen. Ik heb erg 

genoten van het gezelschap en de gesprekken met verschillende 

deelnemers, waaronder Leo en Yvonne Persoon, Peter van Leeuwen en 

verschillende andere leden van de KBO.  

 

Douchka Kipping  
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MEER WHATSAPP-FRAUDE:  
telefoonnummers worden gekaapt 
 

Er is een flinke toename in het aantal 

WhatsApp-fraudemeldingen. Dat maakt de 

Fraudehelpdesk bekend. 

In april werd meer dan 1000 keer een melding 

gedaan van oplichting via de berichtendienst 

WhatsApp. In de voorgaande maanden lag dat 

aantal nog rond de 650 meldingen per maand. 

Let dus extra goed op bij berichten op 

WhatsApp waarbij om geld of gegevens 

gevraagd wordt. Soms zitten oplichters achter uw telefoonnummer aan. 

U ontvangt dan een verificatiecode en een berichtje van een 

zogenaamde bekende of u de code wilt doorgeven. Doe dit niet. Op 

deze slinkse manier krijgt de oplichter toegang tot uw WhatsApp. Zo 

kunnen zij weer andere mensen oplichten, bijvoorbeeld door zichzelf 

als u voor te doen. 

Vertrouw ook nooit zomaar een bericht van een bekende die plotseling 

geld nodig heeft. 

 

 

Trap niet in whaling 
 
'Whaling' is het Engelse woord voor 

walvisvangst en het wordt gebruikt voor het 

volgende fenomeen: een zogenaamde 

bekende neemt contact met u op omdat hij of 

zij in nood zit en niet meer bij zijn geld kan. Of 

u misschien geld kan overmaken naar een 

rekening waar hij nog wel bij kan. Het 

uitgeleende geld wordt volgens het bericht zo 

snel mogelijk weer naar u overgemaakt. Maar 

het geld ziet u nooit meer terug, want de werkelijke bekende van u weet 

van niks; het is oplichting. De oplichter heeft een grote buit binnengehaald. 
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Nieuw is deze manier van fraude niet. Maar wat u misschien niet weet is 

dat u niet alleen per mail, maar ook via sociale media zoals Facebook en 

zelfs per WhatsApp een bericht kunt krijgen van de fraudeurs. 

 

Hoe is whaling mogelijk? 

Hoe u zulke berichten kunt ontvangen van oplichters? Bijvoorbeeld omdat 

het e-mail- of Facebookaccount van uw vriend is overgenomen 

door hackers. Het bericht wordt dan ook echt vanuit zijn of haar account 

aan u verstuurd. Er kan ook een nieuw account zijn aangemaakt met 

bijvoorbeeld de foto en gegevens van uw vriend. Gaat het om een 

Facebookaccount, dan krijgt u in dit geval eerst een vriendschapsverzoek. 

Bent u al bevriend op Facebook, dan kunt u dit verzoek dus al meteen 

negeren. In het geval van WhatsApp is uw telefoonnummer of de 

contactlijst van uw vriend in handen gevallen van fraudeurs en wordt u door 

een onbekend telefoonnummer benaderd. 

 

Hoe herkent u whaling? 

Vaak zijn de berichten in slecht Nederlands geschreven. Dat wil natuurlijk 

niet zeggen dat een foutloos bericht wel betrouwbaar is. Waarschijnlijk 

geeft uw onderbuikgevoel het al aan. Bent u echt de eerste persoon die de 

bekende hiervoor zal raadplegen? En zou die dat dan niet via een andere 

manier doen? Herkent u het taalgebruik? 

 

Wat te doen bij whaling? 

U moet natuurlijk niet klakkeloos geld overmaken. Als u twijfelt aan de 

echtheid van het bericht, zoek het dan tot op de bodem uit. In het geval van 

een WhatsApp-bericht kunt u het onbekende nummer bellen. U merkt snel 

genoeg of u uw vriend aan de lijn hebt of niet. U kunt ook direct contact 

opnemen met de bekende van u. Doe dat persoonlijk, bijvoorbeeld via het 

telefoonnummer dat u van hem hebt. Hebt u geen telefoonnummer? Dan is 

de kans klein dat deze persoon u vraagt geld uit te lenen. 

 

Bron: Seniorweb. 

 

 

 

 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/h/hackers
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UIT HET ARCHIEF (83) 
 

’t Is weer voorbij die mooie zomer. Zo bezong Gerard Cox (1940) en heel 

Nederland met hem de zomer van 1973 dus alweer 47 jaar geleden. Het 

was die zomer van de oliecrisis en de autoloze zondag dus zo mooi was 

die zomer nou ook weer niet. Dat zou je ook kunnen zeggen van de zomer 

van 2020. Enerzijds prachtig weer, veel zon, weinig regen maar ook de 

zomer van twee hittegolven en twee coronagolven waar wij nog steeds niet 

van af zijn. 

 

Maar een veel prettiger bericht is dat onze KBO-afdeling weer een 100-

jarige rijker is volgens de Info van oktober. Vanaf deze plaats gefeliciteerd, 

zowel de jarige als de afdeling. Het is kennelijk gezond, een lidmaatschap 

van de KBO zeker voor vrouwelijke leden. Die 100-jarige heeft in elk geval 

de roerige jaren twintig van de twintigste eeuw meegemaakt, de jaren 

waarin vooral de damesmode sterk veranderde. 

 

In 1994 meldde de secretaris in een zogenaamd Instellingsplan dat de 

afdeling voornamelijk bestond uit alleenstaande vrouwen en dat is 

sindsdien niet veel veranderd. Wij zouden momenteel echter wel over 

‘dames’ spreken en vanzelfsprekend ook over ‘heren’ die dus wel in de 

minderheid zijn. 

 

Dat instellingsplan is waarschijnlijk opgesteld ten behoeve van de Bond. 

Het bevat eigenlijk alleen maar de bestaande situatie van de afdeling, de 

‘status quo’ met een deftig woord. Onder de activiteiten vermeldt de 

secretaris “het bestuderen van vraagstukken met betrekking tot 

maatschappelijke ontwikkelingen en regelingen ten behoeve van ouderen, 

alsmede van godsdienstige vraagstukken en het bevorderen van 

activiteiten, die het geestelijk en lichamelijk welzijn de ouderen beogen”. 

Op zich dus allemaal goede zaken, die in 2020 niet veel anders liggen. 

 

Nog een paar gebeurtenissen uit 1994 althans volgens de notulen van de 

bestuursvergaderingen. Op 27 augustus is de Delftdag waarop de drie 

ouderenbonden een gezamenlijk kraampje bezetten. Op 30 augustus wordt 

de Sint Annakapel in Stefanna ingewijd. Op 24 november is er een 55-

plusmarkt in de bibliotheek. En de dames krijgen nog eens extra aandacht 
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in een symposium in Ede over “vrouwen in de KBO” dat door twee van 

onze leden bezocht wordt. 

Ook in 1984 blijven wij sportief met een sportweek in oktober en een 

speciale fietstocht vanuit het KBO-huis op de Nieuwe Plantage. Overigens 

schijnt de fietsclub elke maandagmiddag en vrijdagochtend te fietsen met 

een wisselend aantal deelnemers maar met veel enthousiasme. 

 
Het KBO-huis blijft gedurende 1994 de gemoederen bezig houden zodat er 

op 29 maart een informele vergadering over wordt gehouden. De KBO is 

geen eigenaar van dat gebouw en daarom wordt voorgesteld om de naam 

te veranderen in Willibrordushuis of Seniorenhuis. Die naamsverandering is 

echter niet doorgegaan. Ook wordt gedacht aan verkoop van het gebouw 

dat wij in 1980 vol trots in gebruik hadden genomen. Dat is er toen nog niet 

van gekomen alhoewel er diverse bezwaren aan het gebouw verbonden 

waren zoals de slechte toegankelijkheid voor mindervaliden.  

 
Maar dat is allemaal geschiedenis. De herinneringen aan het KBO-huis zijn 

voor de meesten van ons voltooid verleden tijd, waarover je kunt mijmeren 

maar die nooit meer terug komt. 

 
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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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 
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