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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 4 voor de maand april 2021,  met weer nieuwe 

informatie.  

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

volgende artikelen: 

 
- Pasen – Nieuw Leven, stukje van onze voorzitter, zie pag. 8. 

- Weinig geld of een laag inkomen,  zie pag. 9. 

- De toekomst van onze ouderenzorg, zie pag.10 en 11. 

- Een nieuw fonds, zie pag. 11. 

- Wat is phishing?,  zie pag. 13 en 14. 

- Wat is Spam?, zie pag.14.  

 

In dit nummer veel over bedreigingen van buitenaf op uw computer of ipad. 

Hoe dat veilig is te doen en waar u dan aan moet denken.  

 

Namens de redactie, 

 

Leo Persoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 5 - mei  2021, verschijnt op 21 april 2021,  

copy inleveren vóór 9 april 2021. 
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Advertenti 
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AGENDA – april  2021 
 
In de maand april zijn er vooralsnog geen activiteiten gepland. 

Mocht blijken dat in de 2e helft van april wel weer activiteiten, zoals bowlen 

en wandelen, zijn toegestaan dan zal ik de mij bekende deelnemers per 

email benaderen.      

        Leo Persoon 

VERJAARDAGEN APRIL 2021 

 
90 jaar 

Dhr. H.C.J. van der Zon   Steltloperstraat 85 20 apr. 

 
85 jaar 

Mevr. J.E. Schapers   Parkzoom 227  28 apr. 

 
80 jaar 

Mevr. M.L.J. Groot- Schouw  St. Joriszicht 38    1 apr. 

Mevr. M.A. de Bruin-Kok  Melkdragershof 37 

      Delfgauw 30 apr. 
75 jaar 

Mevr. van Dijk-Artigala   Händellaan 94    3 apr. 

Mevr. M.H. van de Helm  Simonstraat 57  18 apr. 

Mevr. J.A.M. Tetteroo   Händellaan 249  21 apr. 

Dhr. L. Vroonland   Vriezenveenstraat 6-12 

      Tilburg  25 apr. 

Mevr. H.C.M. Knulst   Nieuwe Gracht 113 30 apr. 

Allen van harte gefeliciteerd. 

 

NIEUWE LEDEN 

 
Mevr. J. Remmerswaal-Jousma Jan Thomeelaan 20 

Dhr. H.W. Meijerrathken en  Witmolen 19 

Mevr. E.F.A.Boekee    Delfgauw 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom 

als lid van de KBO. 
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BESTE LEDEN 
 
Het blijft nog steeds afwachten wanneer we weer iets kunnen 

organiseren, maar het 1e uitje kunt u inplannen, al duurt dat 

nog wel even. 

              
Modeshow Boskoop  
U kunt als u mee wilt en de coronamaatregelingen meewerken in uw 

agenda op donderdag 9 september invullen:. 

Modeshow bij de firma Klooster in Boskoop. 

Tegen die tijd hopen we gevaccineerd te zijn en zou het geen probleem 

meer moeten zijn, maar er kan nog van alles gebeuren. 

Ik ga in de Info van 30 juni doorgeven wat de kosten zijn en dan kunt u 

inschrijven. 

 
Jetty van der Graaf. 

 

 
 
OVERIGE  ACTIVITEITEN 
 

Deze activiteiten zullen weer worden opgestart als het weer mag op basis van de 

corona maatregelen. 

 
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 
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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 

 

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 

 

 

 

tel:3809576
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NIEUW LEVEN 
 
Is het Paasfeest niet de start van het nieuwe leven? 

Niet alleen ons Paasverhaal straalt dat uit. U weet het vast nog wel. De 

intocht in Jerusalem, de teloorgang in de week daarna, vol met haat en 

jaloezie van de toenmalige wereldlijke heersers, gevolgd door het Laatste 

Avondmaal. Zelfs toen werd er nog gelogen. De Goede Vrijdag met Lijden 

en Sterven. En daarna toch de onverzettelijke Verrijzenis. Begin van het 

Nieuwe Leven. Ik ben jaarlijks onder de indruk van alle gebeurtenissen. 

 

Maar ook is er nieuw leven in de natuur. Jawel, de mijmeringen vanuit mijn 

raam doen mij vooruit denken. Als al die bruine “dode” struiken nu eens 

uitbotten en groen worden? En ja hoor er zijn voorbodes. De 

sneeuwklokjes, narcissen en hyacinten beginnen schoorvoetend boven de 

grond te komen. Nou mag je dat van sneeuwklokjes verwachten. Die zijn 

zelfs sneeuw- en ijsbestendig. De naam zegt het al. Prachtig toch. Jawel, 

met de natuur komt het wel weer goed. 

 

Tenslotte de pandemie. Heel veel mensen om mij heen zijn gevaccineerd. 

Dat geeft zekerheid. Daarmee begint toch ook een soort van  nieuw leven? 

Langzaam maar zeker verdwijnt de angst voor besmetting en de 

spreekwoordelijke zon gaat weer schijnen. Ze komt in ieder geval weer 

achter de wolken vandaan. Ik hoor zoveel verdrietige verhalen. Iedereen 

heeft er mee te maken. U en ik. En toch, ik probeer vooruit te kijken.  

 

Binnenkort weer de kinderen zien, op een terrasje mogen zitten, de deur 

uit, ook in de avond. Doorbijten denk ik dan op het moment dat ik dit schrijf. 

Maar ook, als de Info in uw handen ligt, zijn er versoepelingen. Zo komen 

we langzaam uit het dal. Doet u mee met “kruipen”? 

 

Mag ik u een mooie tijd toewensen? 
 
Blije en zonnige  groeten, 
 
Paul Dresmé 
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WEINIG GELD OF EEN LAAG INKOMEN? 

Ook dit jaar heeft de gemeente Delft een folder uitgegeven onder de naam 

‘Dit geld(t) voor u’. Een informatie folder voor mensen met een inkomen tot 

105%, 110% of 130% van de bijstandsnorm. Afhankelijk waar u een beroep 

op wilt doen. 

Voor onze leden met alleen een AOW of AOW en een klein aanvullend 

pensioen toch goed om dit te weten, zeker voor wat betreft de aanvullende 

verzekering van de DSW of de eigen bijdrage voor de meeste WMO 

voorzieningen. 

Ook informatie over de Delftpas, wonen of hulp bij andere financiële 

tegenvallers of perikelen staan in deze folder. 

Als u deze folder wilt ontvangen kunt u met mij contact opnemen. Ook als u 

andere vragen heeft naar aanleiding van deze folder kunt u mij benaderen. 

U moet maar denken, nooit geschoten is altijd mis.  

Wil Dagli – van den Broek,  

Telefoon: 015-2562569 (graag tussen 17.00 en 18.00 uur)  

Advertentie 
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Brede coalitie presenteert tien uitgangspunten voor 

toekomstbestendige ouderenzorg 

 
 ActiZ, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-

PCOB, LOC Waardevolle zorg, 

MantelzorgNL, NU ‘91, Patiëntenfederatie 

Nederland, V&VN en Zorgthuisnl maken 

zich zorgen over de ouderenzorg in de 

nabije toekomst.  

 

Er zijn op korte termijn vergaande 

maatregelen noodzakelijk om de kwaliteit, toegankelijkheid en 

betaalbaarheid te borgen. Het kan en moet anders. Wij zijn van mening dat 

oplossingen gezocht moeten worden in een radicale focus op de behoefte 

van de oudere en zijn omgeving, met veel oog voor kwaliteit van leven en 

voor preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te 

voorkomen.  

Daarbij staan de oudere mens en diens naaste centraal en vormen zij het 

uitgangspunt voor een zorgsysteem dat hen dynamisch ondersteunt. Van 

belang is daarom een samenhangende aanpak en samenwerking vanuit de 

verschillende stelsels. De menselijke maat moet weer centraal komen te 

staan in de verhouding tussen de cliënt en diens naaste en de 

zorgprofessional.  

Het gaat om mensen die zorg nodig hebben of verlenen en niet om 

productiefactoren. Met deze notitie geven wij gezamenlijk de 

uitgangspunten voor de ouderenzorg weer, om zo bij te dragen aan het 

welzijn van ouderen in Nederland. 

Wij zien de urgentie om op korte termijn al maatregelen te nemen. 

Daarmee en op basis van de volgende 10 uitgangpunten willen wij graag 

samen met de overheid direct aan de slag. 

 

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige  ouderenzorg. 

1. Focus op de behoefte van de oudere en ruimte voor mantelzorg en 

lokale initiatieven. 

2. Meer eenvoud, samenhang en samenwerking. 

3. Oog voor preventie in de eigen woon- en leefomgeving van de oudere. 

4. Regie overheid op het realiseren van betrouwbare en gestructureerde 

uitwisseling van cliëntengegevens. 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/lNyhpWg1KHMh6IYXi2bIrFF3MDKYC775XH1YkqPjtJczSv5RUALc6iPZtERfT0XVsdhewSPHbtPHfdrpohY9EQ/R6DWWj95VttrLVH
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5. Voldoende (diversiteit aan) woonvormen voor oudere. 

6. Voldoende inzetbaarheid van professionals en het vergroten van hun 

werkplezier. 

7. Kansen in de zorg. 

8. Maatschappelijk debat over kwaliteit. 

9. Vergaande opschaling van innovaties en digitale zorg. 

10. Radicale streep door de bureaucratie. 

De brede coalitie is graag bereid om hun aandeel te leveren in het 

aanpakken van de uitdagingen waar we voor staan in de ouderenzorg. 

Maar wij kunnen het niet alleen, het gaat om een uitdaging voor de 

samenleving als geheel, met een grote verantwoordelijkheid voor de 

overheid en financiërs. 

 

Bron: KBO-PCOB Nu  12 maart 2021 

 

 

 

EEN NIEUW FONDS!     LANG LEVE KUNSTFONDS  
 

In de vorige INFO (nr. 3 - maart 2021) stond een 

verhaal over dit nieuwe fonds. 

We zouden daar eventueel gebruik van kunnen gaan 

maken om nieuwe (kunst) activiteiten op te starten. 

 

Maar helaas hebben te weinig leden zich aangemeld. (per nieuwe activiteit 

moeten er minstens 5 deelnemers zijn). Reden om deze mogelijkheid 

vooralsnog te stoppen. 

Eventueel kunnen we overwegen om in het najaar, als alles weer een 

beetje gewoon is, alsnog proberen om hiervan gebruik te maken. 

U kunt zich dus nog steeds wel aanmelden, waarna we in het najaar 

bekijken of het mogelijk is om een bijdrage aan te vragen bij 

bovengenoemd fonds. 

 

Dus heeft u ideeën over kunstuitoefening, meldt u aan. 

Opgeven en informatie:  

Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89  of email: lpersoon@ziggo.nl 
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Advertentie 
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WAT IS PHISHING? 

 
Phishing is een vorm van social engineering, waarbij de crimineel een 

betrouwbare bron nabootst. Zo wordt een poging gedaan om gevoelige 

data van het slachtoffer te achterhalen. 

Heb je ooit een e-mail, sms'je of bericht ontvangen wat van een bank leek 

te komen? Of een ander bekend bedrijf dat jou vroeg om je 

accountgegevens, creditcard nummer of andere gevoelige informatie te 

"bevestigen"? Als het antwoord hierop 'ja' is, weet je al hoe een algemene 

phishing-aanval eruit ziet. Deze techniek wordt gebruikt om gevoelige data 

van de gebruiker te krijgen. Dit wordt vervolgens doorverkocht of misbruikt 

door de aanvallers voor bijvoorbeeld afpersing, geld- of identiteitsdiefstal. 

Hoe werkt phishing? 

De meest gebruikelijke phishingtechniek is dat er per e-mail wordt gedaan 

alsof een bank of financiële instelling contact opneemt met het slachtoffer 

om deze te verleiden tot het invullen van een nepformulier in - of als bijlage 

bij - het e-mailbericht, of om een webpagina te bezoeken met het verzoek 

om accountdetails of inloggegevens in te voeren. 

In het verleden werden vaak spelfouten of misleidende domeinnamen 

gebruikt. Tegenwoordig gebruiken aanvallers meer geavanceerde 

methoden, waardoor de links en neppagina's veel op hun legitieme 

tegenhangers lijken. Informatie die wordt gestolen van de slachtoffers 

wordt verkocht, of misbruikt om toegang te krijgen tot bankrekeningen. 

Soortgelijke aanvallen kunnen ook plaatsvinden via telefoontjes (vishing) 

en sms-berichten (smishing). 

Speervissen 

Een meer geavanceerde phishing-methode waarbij schijnbaar authentieke 

phishingberichten in de inbox van specifieke groepen, organisaties of zelfs 

individuen terechtkomen. Auteurs van e-mails met spearphioshing voeren 

van tevoren uitgebreid onderzoek uit naar hun doel(en), waardoor het 

moeilijk is om de inhoud als frauduleus te identificeren. 

Hoe herken je phishing? 

Een e-mail of bericht kan officiële logo's of andere tekens van een 

gerenommeerde organisatie bevatten en nog steeds afkomstig zijn van 

phishers. Hieronder volgen enkele hints die je kunnen helpen bij het 

herkennen van een phishing-bericht. 
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1. Algemene of informele begroeting. -  Als een bericht niet persoonlijk 

aanvoelt (bv. ‘Geachte klant’) is er waarschijnlijk iets mis. Hetzelfde 

geldt voor Pseudo-personalisatie d.m.v. willekeurige, neppe 

referentienummers. 

2. Een verzoek om persoonlijke informatie. - Veelvuldig gebruikt door 

phishers. Dit wordt normaliter nooit verzocht door banken, financiële 

instellingen en de meeste online diensten. 

3. Slechte grammatica. - Spelfouten, typefouten en ongewone 

zinsopbouw duiden vaak op namaak (maar de afwezigheid is geen 

garantie dat het echt is). 

4. Onverwacht contact. - Ongevraagd contact van een bank of online 

serviceprovider is hoogst ongebruikelijk en dus verdacht. 

5. Een gevoel van urgentie. - Phishing-berichten proberen vaak tot snelle 

en minder doordachte actie te leiden. 

6. Een aanbod dat je niet kunt weigeren. - Als het bericht te mooi klinkt 

om waar te zijn, is dit bijna altijd het geval. 

7. Verdacht domein. - Zou een Amerikaanse of Duitse bank echt een e-
mail verzenden vanuit een Chinees domein? 

 
Hoe bescherm je jezelf tegen phishing? 

Wees je bewust van bovenstaande indicatoren om geen slachtoffer te 

worden van phishing. Deze indicatoren geven aan waarmee phishing-

berichten zich meestal verraden. Volg deze simpele stappen. 

1. Houd rekening met nieuwe Phishingtechnieken. - Volg de media om 

up-to-date te blijven over phishingaanvallen, want aanvallers kunnen 

nieuwe technieken bedenken om gebruikers in de val te lokken. 

2. Geef je persoonlijke gegevens niet weg. - Wees altijd alert als een 

bericht van een schijnbaar betrouwbare bron om je inloggegevens of 

andere gevoelige informatie vraagt. Verifieer indien nodig de inhoud van 

het bericht met de afzender of de organisatie die zij blijkbaar 

vertegenwoordigen (middels de contactgegevens die bekend staan als 

legitiem in plaats van details in het bericht). 

3. Denk twee keer na voordat je klikt. - Als een verdacht bericht een 

koppeling of bijlage bevat, klik hier niet op. Download dit niet. Als je dit 

doet, kan dit naar een kwaadwillende website leiden of jouw apparaat 

met malware infecteren. 
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4. Controleer je online accounts regelmatig. -  Controleer voor de 

zekerheid je bank- en andere online accounts op verdachte 

activiteiten, zelfs als je niet vermoedt dat iemand je inloggegevens 

probeert te stelen. 

 

 
WAT IS SPAM? 

 
Vervelende e-mails, Instant Messenger- of sms-berichten, voicemails en 

andere digitaal verspreide berichten die je hebt ontvangen, maar nooit om 

hebt gevraagd. Deze kunnen allemaal worden beschreven door een woord 

– spam. 

Spam is elke vorm van ongevraagde communicatie die in bulk wordt 

verzonden (Unsolicited Bulk Email of UBE). De meest voorkomende vorm 

is een commerciële e-mail die naar een groot aantal adressen wordt 

verzonden (Unsolicited Commercial Email of UCE), maar ‘spammen’ is ook 

mogelijk via chatberichten, sms-berichten, sociale media of zelfs via 

voicemail. Het verzenden van spam is illegaal in de meeste 

rechtsgebieden. 

Een van de meest gebruikelijke manieren om ongevraagde inhoud te 

verspreiden, is door botnets te gebruiken, grote legers van geïnfecteerde 

‘zombie’-apparaten. Soms worden kettingbrieven en hoaxes ook 

beschouwd als spam, hoewel ze verschillen omdat ze over het algemeen 

worden doorgegeven door mensen met goede bedoelingen. 

 
Hoe kun je spam herkennen? 

Wanneer de e-mail, het bericht, of enige andere vorm van 

bulkcommunicatie ongevraagd en misleidend is, dan is het zeer 

waarschijnlijk spam. 

 

Hoe kun je jezelf beschermen tegen spam? 

Plaats nooit jouw e-mailadres op openbare websites en services en als er 

daar om gevraagd wordt, wees voorzichtig met het delen ervan. Ook kun je 

een wegwerp e-mailadres maken, dat kan worden gebruikt voor 

nieuwsbrieven of abonnementen. 

Last but not least, gebruik een betrouwbare anti-spam oplossing. 

Bron: Eset Nederland 

https://www.eset.com/nl/thuis/features/spam/#c880331
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UIT HET ARCHIEF (87) 
 

Soms valt er iets op dat buiten de notulen van de bestuursvergadering is 

gebleven. Zo ontbreekt in 1996 elke verwijzing naar de viering van het 750-

jarig bestaan van Delft. Dat zal toch ongetwijfeld wel een keer ter sprake 

gekomen zijn. 2021 is overigens weer een kroonjaar voor Delft; wij vieren 

dit jaar het 155ste lustrum. 

 

Voorzitter en secretaris zijn in 1996 in elk geval wel actief geweest en 

hebben een bezoek gebracht aan de moskee. Of dat iets met oecumene te 

maken heeft staat er niet bij. Het lijkt mij trouwens wel een goede zaak om 

contact te zoeken met onze moslimbroeders. 

 

Ook het KBO-huis is weer onderwerp van vergadering. Er schijnt zich een 

kandidaat te melden die het gehele gebouw wil kopen. Maar dat gaat zo 

maar niet. De KBO beschouwt zich als eigenaar van het gebouw. Toch 

komen er verschillende alternatieven op tafel zoals het 

Congregatiegebouw, de firma van Oosten, Delfstede, de Drie Ackers, de 

Flora, de firma Renaud maar eigenlijk is Nieuwe Plantage 17 

onvervangbaar. Waar al die locaties zich bevinden weet ik niet. Wel weet ik 

dat het uiteindelijk Nassaulaan 2 geworden is. 

 

Met de “Public Relations” gaat het goed. Er schijnen KBO-lepeltjes 

beschikbaar te zijn voor actieve ledenwervers en ook zijn er KBO-

fietsvlaggetjes waarmee de fietsclub propaganda kan maken. Dat lepeltje 

ontbreekt trouwens nog in onze verzameling. 

 

Ook het uiterlijk van de Info is aan de orde. Er worden excuses gemaakt en 

er wordt nagedacht over verbeteringen. Naar mijn bescheiden mening valt 

het momenteel niet tegen; vooral de foto die de voorkant elke maand siert 

is steeds weer een blijde verrassing al zijn wij met die foto dan niet in de 

prijzen gevallen die het maandelijks Magazine in het februarinummer 

bekend maakte. Toch is het best iets om jaloers te zijn op onze medeleden 

uit Tiel die de eerste prijs hadden.  
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Als locatie om het jaarfeest 1997 te vieren wordt gedacht aan de Flits. 

Kennelijk rekent men niet op een hoge opkomst want de Flits heeft maar 

68 zitplaatsen. 

 

Een nabeschouwing van de dag voor de ouderen 1996 op 1 oktober levert 

geen schoonheidsprijs op. De notulen spreken van “geklungel” met sheets 

en “zwaarwichtige” muziek. De dag is wel afgesloten door burgermeester 

Van Walsum en na afloop werd de inwendige mens versterkt (waarmee 

staat er niet bij). 

 

En nu is het weer (bijna) Pasen. Ervaart u het ook dat de tijd tegenwoordig 

veel sneller gaat? Vroeger had een week zeven dagen en een dag had 

vierentwintig uur. Nu is het weer zaterdag voordat de week goed en wel 

begonnen is en Pasen voordat wij van de Kerst bekomen zijn. Het zal wel 

een kwestie van leeftijd zijn. Wij zijn tenslotte met z’n allen voor ruim de 

helft de tachtig al gepasseerd. 

 

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 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. 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 

 

 

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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