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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 5 voor de maand mei 2021,  met weer nieuwe 

informatie.  

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

volgende artikelen: 

- Meigedachten, een bijdrage van onze voorzitter, zie pag. 7 en 8. 

- Veiligheid en privacy op een Windows-computer,  zie pag. 10 en 11. 

- Odensehuis, bijeenkomst van samen dementievriendelijk, zie pag. 12. 

- Odensehuis, activiteiten in de maand mei, zie pag. 13. 

- Wat is Ransomware?, zie pag. 14. 

- Wat is Malware?, zie pag. 15. 

- Goedkope rijbewijskeuringen in Delft, zie pag. 16. 

 

In dit nummer een overzicht over Veiligheid en Privacy op een windows-

computer (zie pag. 10 en 11). 

 

In dit nummer het laatste onderdeel over bedreigingen van buitenaf op uw 

computer of ipad (pag. 14 en 15). Hoe dat veilig is te doen en waar u dan 

aan moet denken.  

 

Namens de redactie,   

 

 Leo Persoon.  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 6 - juni  2021, verschijnt op 26 mei 2021,  

copy inleveren vóór 14 mei 2021. 
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Advertentie 
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AGENDA – mei  2021 
 

In de maand mei zijn er vooralsnog geen activiteiten gepland. 

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

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

email benaderen.      

        Leo Persoon 

 

 

VERJAARDAGEN MEI 2021 

 

90 jaar 

Mevr. G.S. de Graaf – Goud   Mozartlaan 188   5 mei 

Mevr. C. van der Zon – Steenkamer  Steltloperstraat 85   8 mei 

Mevr. L.M. van Rijt – van Leeuwen  Westvest 245  15 mei 

 

85 jaar  

Mevr. J.C.A. Koelewijn – de Vreede  Florapad 14  17 mei 

Mevr. C.C.M. Vroemen – Brocken  Vorrinkplein 145 28 mei 

 

80 jaar 

Dhr. F. Bergmans    Buitenhofdreef 104   2 mei 

Mevr. D.H.M. Romeyn – Hectors  Burg. Molenbroekstr. 11 

      Delfgauw 30 mei 

  

75 jaar 

Dhr. L. van Viegen    Pijperring 333    3 mei 

Mevr. S. Davis – van der Ven   Str. Van Ormoes 69 15 mei 

 

70 jaar 

Mevr. J.J.C.M. Denies    Mandelastraat 2 14 mei 

 

Allen van harte gefeliciteerd 
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NIEUWE LEDEN 

 
Dhr. G.A. van der Westen Aziëlaan 229 

Het bestuur heet het nieuwe lid van harte welkom 

als lid van de KBO. 

 

OVERLEDEN LEDEN  
(voor zover bij ons bekend) 

 
Dhr. A. van Eden   De Colignystraat 95 

Mevr. A.T.M. Knijnenburg  Martinus Nijhofflaan 260 

Mevr. M.J.Th.A. Barnhoorn  Willem de Zwijgerstaat 21 

Mevr. M.J.H. Prins – Kops  Teding van Berkhoutlaan 13 

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

In de vrede van onze verrezen Heer. 

 
     Advertentie 
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MEIGEDACHTEN 
 
Wat is alles toch betrekkelijk  bedenk ik me nu. Terwijl ik u een mooie 

meimaand wil toewensen en  het liefst als een weersvoorspeller u een 

geweldige meimaand met mooi weer gun , is er zojuist (  6 april 14.45) een 

sneeuwstorm geweest.  Maar we zijn op de goede weg. Het weer en de 

corona houden ons  immers  veelal bezig. 

 

 Welnu,  het aantal gevaccineerden overstijgt binnenkort de niet  

gevaccineerden. Een rustig gevoel ! Ja ja, de meimaand begint goed wat 

dat betreft. 

 

Het gezegde is toch: in mei leggen alle vogels een ei, 

behalve……………..Vult u het zelf maar aan. Zijn de vogels in uw buurt al 

klaar met het bouwen van een nestje? Niet alle vogels zijn welkom in Delft.  

Er worden bomen ingepakt, zodat daarin geen nesten gebouwd kunnen 

worden en deze bomen met een “gerust hart” gekapt  worden om plaats te 

maken voor  het zoveelste flatgebouw, sorry appartementencomplex . 

Daarmee was het mysterie van de ingepakte bomen bij het Delflandplein 

opgelost. Even dacht ik dat we te maken hadden met de geest van de 

overleden kunstenaar Christo. Die pakte immers bij leven hele gebouwen 

in. Maar nee dus. 

Voor degenen  die onder leiding van Leo regelmatig wandelen in het 

Delftse Hout en veel verder weg, de lepelaars zijn weer aangekomen 

achter Ikea. We brachten ze op het eind van de wandeling altijd even een 

bezoek. Ach ja………wanneer zou ons land weer vrij gegeven worden voor 

deze activiteit en andere activiteiten. 

 

Na Pasen komt Hemelvaart ( na 40 dagen) en Pinksteren ( na 50 dagen).  

Wist u dat binnenkort de Ramadan begint en dat het Suikerfeest precies 

valt op Hemelvaartsdag?  

 

Ik heb tenslotte een gezellig liedje opgesnord uit de bundel  ZING uit 1966.  

U bent allemaal oud genoeg om zich dit schone lied nog te herinneren en 

wellicht nog te kunnen  zingen ook. 

Onder het motto, kun je zingen, zing dan mee, hier is uw kans. 
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HIER IS ONZE FIERE PINKSTERBLOM 

 

Hier is onze fiere Pinksterblom. 

En ik zou hem zo graag eens wezen. 

Met zijn groene kransen op het hoofd. 

En met zijn klinkende bellen. 

Recht is recht, krom is krom  

Gelief je ook wat te geven voor de fiere Pinksterblom? 

Want de Pinksterblom moet voort. 

 

Lees voor Pinksterblom ook Pinksterbruid, die met bloemen getooid door 

het dorp rondgaat. 

 

Een gezellige meigroet,      

.  

Paul Dresmé.   

      

                                                                                                                                         

 
                                            Pinksterbloem 

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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VEILIGHEID EN PRIVACY OP EEN WINDOWS-COMPUTER  
 

Apparaat beveiligen  

Wat eigenlijk altijd geldt: zorg ervoor dat uw apparaat is beveiligd. Dit kunt 

u op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld met een wachtwoord, een 

pincode of zelfs gezichtsherkenning. Daarnaast is het ook aan te raden om, 

als u bezig bent met persoonlijk zaken en even wegloopt van de computer, 

het scherm te vergrendelen met de toetsencombinatie Windows+L. Het 

vergrendelingsscherm komt in beeld en als u de computer weer wilt 

gebruiken, moet u opnieuw inloggen. En wist u al dat u zelf kunt bepalen 

wat de power-knop aan de buitenkant van de pc doet als u erop drukt? Zo 

zet u de computer snel in slaap- of sluimerstand als u even weg moet van 

het scherm en niet wilt dat anderen erop kunnen kijken.  

Updates  

Microsoft voert regelmatig updates door voor het besturingssysteem. 

Windows 10 haalt, via Windows Update, deze updates zelf binnen. Hier 

hoeft u dus in principe niets voor te doen. Soms kan de computer 

aangeven dat hij opnieuw opgestart moet worden om de updates 

daadwerkelijk te installeren.  

Voor apps en software die u op de computer hebt staan, geldt in principe 

ook dat er eens in de zoveel tijd een nieuwe update wordt uitgevoerd. 

Daarmee bent u dan weer verzekerd van de laatste veiligheidsupdates. 

Controleer ook af en toe de software en apps die u op de computer hebt 

staan. Gebruikt u bepaalde programma’s niet meer? Verwijder die dan. Dat 

scheelt enerzijds ruimte en anderzijds kan het programma inmiddels 

verouderd zijn, waardoor het kwetsbaar kan zijn geworden.  

Firewall en Defender  

Met de firewall van Windows kunt u uzelf beschermen tegen kwaadwillende 

mensen die via internet proberen in te breken op de computer. Standaard 

staat deze optie aan, maar het kan geen kwaad om te controleren of de 

firewall ook daadwerkelijk is ingeschakeld. Dat doet u als volgt:  

•  Klik op de Startknop > Instellingen.  

•  Klik op Bijwerken en beveiliging > Windows-beveiliging.  

•  In het overzicht staan verschillende onderdelen met een rode of groene 

markering erbij. Groen betekent dat alles in orde is, bij rood moet u zelf 

iets ondernemen. Klik op Windows-beveiliging openen.  

•  Klik links op Firewall- en netwerkbeveiliging.  



 

 

 

11 

 

•  Ziet u bij de drie onderdelen rechts ‘Firewall is ingeschakeld’ dan is alles 

in orde. Is dat niet het geval, wijzig de instellingen dan. Vraag bij twijfel 

om hulp.  

 

Naast de firewall staat ook Defender, het antivirusprogramma van 

Microsoft, standaard aan. Ook hier hoeft u dus niet naar om te kijken. Hebt 

u een betaald pakket aangeschaft en wilt u dat op uw computer installeren, 

dan zal Defender worden afgesloten. Het hebben van twee 

antivirusprogramma’s kan namelijk een averechts effect hebben.  

Privacy  

Het onderdeel 'Privacy' in de instellingen van Windows 10 bevat veel 

opties. Denk aan instellingen voor het tonen van gepersonaliseerde 

advertenties en het doorsturen van locatiegegevens. Een deel van de 

privacygevoelige informatie wordt standaard gedeeld met Microsoft, maar 

dit kunt u aanpassen. Het onderdeel is opgedeeld in enerzijds Windows-

machtigingen en anderzijds App-machtigingen.   

Windows-machtigingen  

Dit onderdeel regelt instellingen die te maken hebben met het 

besturingssysteem, dus met Windows zelf, en is onderverdeeld in vijf 

verschillende secties. Per onderdeel kunt u aangeven welke gegevens wel 

of niet naar Microsoft mogen worden verzonden.  

App-machtigingen  

Dit onderdeel regelt instellingen die te maken hebben met de 

verschillende apps en programma's die zijn geïnstalleerd. Bijvoorbeeld of 

het videobelprogramma Skype toegang heeft tot de camera en microfoon 

(indien aanwezig). Eventuele aanpassingen die u wilt doen voor 

programma’s en apps kunt u hier doorvoeren. Houd daarbij wel rekening 

met de werking van deze apps en programma’s. Skype werkt 

bijvoorbeeld niet zonder toegang tot de camera en microfoon. Het 

uitzetten van bepaalde app-machtigingen kan dus invloed hebben op het 

functioneren van het programma/de app. Zet u per ongeluk een 

machtiging uit die het programma nodig heeft, dan zal het programma 

een melding geven dat die machtiging noodzakelijk is en kunt u die weer 

inschakelen.   

 

Bron: Seniorweb 
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 ODENSEHUIS DE LINDE DELFT   

 

BIJEENKOMST VAN SAMEN  DEMENTIEVRIENDELIJK 

‘HOE BETREK JE DEBUURT’ 

 

Naast de vaste activiteiten voor mensen met (beginnende) dementie, hun 

naasten en andere geïnteresseerde senioren, organiseren wij deze maand 

een bijeenkomst ‘Hoe betrek je de buurt’ van Samen 

Dementievriendelijk/Alzheimer Nederland. 

In het Odensehuis wordt op dinsdag 18 

mei, 14.00 – 15.30 uur een bijeenkomst 

georganiseerd over het betrekken van 

de sociale omgeving in het bieden van 

hulp aan mensen met dementie en hun 

mantelzorger. 

Veel mantelzorgers én vrienden, buren of familieleden van iemand met 

dementie zullen dit herkennen: ‘Laat maar weten als ik iets voor je kan 

doen’. Vaak blijft het daarbij; de mantelzorger vindt het lastig om een 

concrete hulpvraag te stellen. De buur, vriend of familielid wil wel helpen, 

maar weet niet goed hoe.  

 

Het Odensehuis presenteert met ‘Samen Dementievriendelijk’ daarom 

een informatief en luchtig programma  ‘Hoe betrek je de buurt?’ In één uur 

wordt aandacht besteed aan de impact van dementie in de samenleving. 

En komt het stellen van een duidelijke hulpvraag en het bieden van 

gerichte hulp aan bod.  

Mantelzorgers worden gevraagd een buur, vriend(in), familielid of 

verenigingsmaatje mee te vragen. 

In verband met Corona moet men zich vooraf aanmelden.  
 

Praktische informatie:  

Kosten: gratis,  datum: 18 mei,  van 14.00 -15.30 uur 

Locatie: Wijkcentrum de Hofstee, Sandinoweg 149, Tanthof, Delft. 

 
Voor informatie en aanmeldingen: Coördinator, Anita van der Drift,  

Tel.: 06-29333221, email: anita@odensehuisdelindedelft.nl   
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 ACTIVITEITEN 
 

 

Naast elke maandag-, dinsdag- en donderdag ochtend van 10.00-11.30 uur 

koffie/thee en lekkers met een goed gesprek organiseren wij onderstaande 

activiteiten. 

 
Maandag 3 mei  13.00-15.00 uur: Workshop “Maak een eigen levensboek”. 

Middag 1 van 5.  Kosten: € 10,- 

Dinsdag 4 mei 13.00-15.00 uur: Bijeenkomst “Tussen talent en haperende 
hersenen”. Kosten: vrijwillige bijdrage. 

Donderdag 6 mei 13.00-15.00 uur: Workshop “Maak een eigen 

levensboek”. Middag 2 van 5. 

Maandag 10 mei 13.00-15.00 uur: Workshop “Maak een eigen levensboek. 

Middag 3 van 5. 

Dinsdag 11 mei  13.00-15.00 uur: “Het dementiekompas” Bijeenkomst voor 

naasten van mensen met dementie. Kosten: vrijwillige bijdrage. 

Maandag 17 mei  13.00-15.00 uur: Workshop “Maak een eigen 

levensboek”. Middag 4 van 5. 

Dinsdag 18 mei  13.00-15.00 uur: Bijeenkomst “Hoe betrek je de buurt”. 

Kosten: vrijwillige bijdrage. 

Donderdag 20 mei 13.00-15.00 uur: Filmmiddag Kosten: € 3,50. 

Dinsdag 25 mei 12.00-13.30 uur: Lunch Kosten: €3,50. 

 

Donderdag 27 mei 14.00-15.00 uur: Digitale ondersteuning voor senioren 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

Maandag 31 mei  13.00-15.00 uur: Workshop “Maak een eigen 

levensboek”. Middag 5 van 5 

 

Voor alle activiteiten kunt u zich aanmelden bij: 

Anita van der Drift,  

telefoon 06-29333221  
mail anita@odensenhuisdelft.nl 
 

mailto:anita@odensenhuisdelft.nl
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WAT IS RANSOMWARE? 
 
Ransomware is een vorm van kwaadaardige software (malware) die een 

apparaat kan vergrendelen of opgeslagen data op een apparaat kan 

versleutelen.  

Dit soort kwaadaardige software wordt gebruikt voor afpersing. Wanneer 

een apparaat succesvol is aangevallen, blokkeert de malware het scherm 

of versleutelt het data die op de schijf zijn opgeslagen. Vervolgens wordt 

een verzoek getoond aan het slachtoffer om te betalen. 

Hoe herken je ransomware? 

Als je bent aangevallen, zal ransomware je in de meeste gevallen 

informeren door een losgeldbericht op je scherm weer te geven of door een 

tekstbestand (bericht) toe te voegen aan de betreffende mappen. Veel 

ransomwarefamilies wijzigen ook de bestandsextensie van de versleutelde 

bestanden. 

Hoe werkt ransomware? 

Alle soorten ransomware vragen om betaling, meestal  met het verzoek om 

het in Bitcoin, of een andere moeilijk te traceren cryptocurrency over te 

maken. Als tegenprestatie beloven de exploitanten dat ze de gegevens 

ontsleutelen of de toegang tot het getroffen apparaat te herstellen. 

We moeten benadrukken dat er geen garantie is dat cybercriminelen hun 

deel van de afspraak nakomen (en soms niet in staat zijn dit te doen, hetzij 

opzettelijk of vanwege incompetente codering). Daarom wordt aangeraden 

om de gevraagde som niet te betalen - in ieder geval niet voordat u contact 

opneemt met de technische ondersteuning uw beveiliger om te zien welke 

mogelijkheden voor ontsleuteling bestaan. 

Hoe blijf je beschermd? 

Basisregels die je moet volgen om te voorkomen dat je data verloren gaat: 

•  Maak regelmatig een back-up van je data en houd tenminste één 

 volledige back-up offline. 

•  Houd al uw software – inclusief besturingssystemen up-to-date. 

Maar om alle gebruikers/organisaties te helpen bij het herkennen, 

voorkomen en verwijderen van ransomware, is een betrouwbare en een 

multi-layered security oplossing de meest efficiënte oplossing. 

 

Bron: Eset Nederland. 

https://www.eset.com/nl/thuis/features/ransomware/#c880343
https://www.eset.com/nl/thuis/features/ransomware/#c880343
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WAT IS MALWARE? 

Malware is een combinatie van twee woorden ‘Malafide’en ‘Software’. Deze 

parapluterm omschrijft alle vormen van malafide software ongeacht wat 

voor effect het heeft op de slachtoffers, hoe het zich gedraagt of welke 

schade het aanricht.Malware omvat alle soorten malafide software, 

inclusief de bekendere vormen, zoals: trojan horses, ransomware, 

virussen, wormen en malware voor internetbankieren. De term malware is 

afgeleid van de malafide intenties die de makers ermee hebben. 

Hoe herken je malware? 

Voor de reguliere gebruiker is het moeilijk om malware van niet-malware te 

onderscheiden. Daarom bestaan beveiligingsoplossingen die alle eerder 

ontdekte soorten malware in databases opslaan. Zo kunnen er oplossingen 

worden ontwikkeld die bescherming bieden tegen nieuwe vormen van 

malware. 

Hoe werkt malware? 

De makers van malware zijn tegenwoordig erg creatief. De "producten" die 

zij maken verspreiden zich via kwetsbaarheden in systemen die niet zijn 

geüpdatet, ze sluipen langs beveiligingsmaatregelen, verstoppen zich in 

het geheugen of doen alsof zij legitieme applicaties zijn, om niet gevonden 

te worden. 

Toch is de meest effectieve manier van een aanval nog steeds gericht op 

de zwakste schakel: de mens. Het is eerder bewezen dat mooi 

ontworpen e-mails met malafide bijlagen een goedkope en efficiënte 

manier zijn om een systeem in gevaar te brengen. Het kan in één 

verkeerde klik gebeurd zijn. 

 

Hoe blijf je beschermd? 

De eerste stap is om de software up-to-date te houden, waaronder het 

besturingssysteem en alle applicaties. Deze updates bieden niet alleen 

nieuwe mogelijkheden en verbeteringen die fouten herstellen, maar ook om 

kwetsbaarheden te verwijderen die door cybercriminelen misbruikt zouden 

kunnen worden. 

Een andere manier om malware tegen te gaan, is het regelmatig maken 

van back-ups op een offline harde schijf. Op deze manier is de gebruiker in 

staan om gemakkelijk door de aanvaller beschadigde, corrupte of 

versleutelde data te vervangen. 

Bron: Eset Nederland. 
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURINGEN IN DELFT 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die 

voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 

terecht bij Goedkope Keuringen op 14 en 28 april, 12 en 14 mei en 

vervolgens twee keer per maand in het Whitepark, Poortweg 4.  

 

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau:  

085 - 48 83 616.  

Zelf een datum reserveren kan via de  

website: www.goedkopekeuringen.nl.  

 
Tarieven (incl. BTW):  

75+ B/E en medisch € 40,00,  

C/D/E en Taxipas      € 60,00.  

 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te 

maken. 
 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring 

gekocht te worden. De gemeente Delft verstrekt deze niet meer. 
U kunt het formulier downloaden via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met 

DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het 

CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts 

moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail).  

 De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in 

beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te 

maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van 

harte welkom. 

 
 
 
 
 

https://www.goedkopekeuringen.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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UIT HET ARCHIEF (88) 
 
Toen ik tien jaar geleden aan deze beschouwingen begon bleek het archief 

van de afdeling Delft lang niet compleet. De eerste jaren van ons bestaan 

ontbraken aan de reeks documenten. Intussen is dat wel enigszins 

aangevuld maar uit de eerste bestuursvergaderingen is ons maar weinig 

overgeleverd. 

Zo is ons ook niet bekend hoe de kersverse Delftse KBO in 1953 de viering 

van “Honderd jaar Kromstaf” heeft ervaren. Daarmee vierden de 

katholieken in dat jaar het feit dat de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 na 

een kleine driehonderd jaar weer in al zijn oude luister hersteld werd. 

Memoriale, het prachtige fotoboek over een eeuw katholiek leven in 

Nederland doet verslag van die uitbundige viering in het stadion van 

Utrecht. 

 

En behalve die Kromstafviering was er natuurlijk ook de watersnoodramp in 

februari 1953 met de actie Beurzen open, dijken dicht waarvoor onze 

Delftse Jules de Corte de herkenningstune maakte. Wist u overigens nog 

dat diezelfde Jules bij de Kajotters in de Wippolder al enkele jaren eerder 

zijn debuut gemaakt heeft? Dat debuut betrof een Bonte Avond waarvoor 

Jules een liedtekst gemaakt had die onze soldaten in Nederlands-Indië 

bezong op de wijze van Koop eens een handje vol bloemen (Willy Derby, 

Grebbeberg). Diverse moeders kregen tranen in hun ogen. De Deltawerken 

die volgden op die watersnoodramp werden trouwens pas in 1997 

afgerond. 

In 2011 maakte ik ook nog een opmerking over de prijs van de postzegel. 

Die was toen over een periode van veertig jaar acht keer zo hoog 

geworden. Het is haast niet te geloven maar in de laatste tien jaar is die 

postzegel in prijs weer meer dan verdubbeld. Wat prijsstijging betreft doen 

de postzegels het dus minstens zo goed als de huizen. 

 

Uit de notulen van 1997 vallen nog een paar zaken op. Zo wordt op 6 

januari de aanmelding opengesteld voor een “knoppencursus” wat dat ook 

mag zijn en er was een bijeenkomst geweest op ’t VOC waar dat dan ook 

mag zijn en die bijeenkomst ging vooral over vrouwen in de bijstand. Bij de 

VOC moet ik altijd denken aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie 

maar in die tijd waren er ongetwijfeld ook vrouwen die bijstand nodig 

hadden alhoewel daar toen nog geen wet voor was. 
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Bij het RIAGG wordt in 1997 een cursus ‘bestrijding somberheid’ gegeven. 

Dat zal helaas best nodig geweest zijn alhoewel mijn advies tegen 

somberheid is de zaak altijd van de optimistische kant te blijven bezien 

zoals het intussen ook weer lente geworden is en er weer vooruitzicht is op 

een nieuwe regering al kan dat, met nog een paar vergissingen, best nog 

eens een tijdje aan lopen. 

 

Zoals elk jaar valt er ook in 2021 wel weer wat te vieren. Zo is het 50 jaar 

geleden dat in Nederland de laatste volkstelling werd gehouden. Die werd 

wel als mislukt beschouwd omdat ook toen al diverse landgenoten 

weigerden om die inbreuk op hun privacy te accepteren. Dat betekent 

gelukkig niet dat de overheid sindsdien de tel kwijt is maar onze privacy 

wordt nu wel geaccepteerd. 

 

En dan vieren we ook dit jaar ongetwijfeld weer bedrijfs- en huwelijksjubilea 

en onze kroonjaren. Een mens leeft nu eenmaal van zijn feesten zoals een 

vriend van mij steeds beweerde. En natuurlijk vieren wij dit jaar het eind 

van het Corona-tijdperk. Het bronzen en het stenen tijdperk en de Gouden 

Eeuw zijn tenslotte ook ooit tot een eind gekomen. 

 

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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