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Mevr. Jetty van der Graaf, (tel.: 015 - 262 11 16,  van 17.00 tot 18.00 uur) 
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 9 voor de maand september 2020, met weer nieuwe 

informatie.  

Deze maand gaan we verder met de opgestarte activiteiten, weliswaar een 

beperkt aantal, maar het begin is er. 

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

volgende artikelen: 

 
- Gezocht, nieuw bestuurslid, zie pag. 11. 

- Verslag Algemene ledenvergadering zie pag. 12 -13 -14 en 15. 

- Programma Odensehuis De Linde Delft,  zie pag. 16 en 17. 

- Verlengen van de OV Chipkaart, zie pag.18.  

- Gratis abonnement op het landelijk verenigingsnieuws, zie pag. 18. 

- Bijdrage van Huub Langeweg, zie pag. 19. 

- September, de maand van de babbeltrucs, zie pag. 20 en 21. 

- Stadsgesprek over eenzaamheid, zie pag. 23. 

Nummer 10 - oktober 2020, verschijnt op 22 september 2020, copy 

inleveren vóór 11 september 2020. 

 
Namens de redactie,     
 
Leo Persoon  
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AGENDA – september 

 
  8 sept.  Creaochtend. 

 Aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 10.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 
 

  8 sept. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

 22  sept. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 
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. 

 

 

 

 

Week van de ontmoeting - 1 t/m 8 oktober 2020 

 

In de week van de ontmoeting organiseert de KBO (in samenwerking met 

de SSBO), voor mensen die graag wandelen en nieuwe mensen willen 

ontmoeten, twee wandelingen. 

Een in het Delftse Hout en een in het natuurgebied Kerkpolder/Tanthof 

 

In de volgende INFO hierover meer informatie. 
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VERJAARDAGEN SEPTEMBER 2020 
  
85 jaar 

Mevr. C.A. van Zwieten   Cort.v.d.Lindenstr.81   1 sept 

Mevr. E.H.Th.v.d.Zanden-Krijnen Mart.Nijhofflaan 362 30 sept  

 
80 jaar 

Mevr. J. van Starrenburg  Ricardishof 115  17 sept. 

Mevr. M. Twigt-van Veen  Händellaan 86  19 sept. 

 

75 jaar 

Mevr. M.C. Neeleman   Diepenbrockstr. 65 10 sept. 

 
70 jaar 

Dhr. A.M. van Kuijeren   Antoon Coolenln.49   2 sept. 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

NIEUWE LEDEN 

 
Mevr. A.H. Truideman  Artemisstraat 56 

Mevr. J.A.M. Duvé   Van der Madestraat 44 

Mevr. A.M. Surtel-Verhoeven Cort v.d. Lindenstraat 343 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 
Dhr. E.C. Schouten   Anthonia Veerstraat 63 

Mevr. A. Zoethout   van Foreestweg 109 

Mevr. A.J. Kasius – de Bruijn  Europalaan 15 

Dhr.  C.A.J. de Bruin   Koetlaan 38 

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 hoop dat alles goed met u gaat en u de dagen een 

beetje doorkomt. 

 

Bingo  

Wat betreft de bingo zijn we er nog niet uit. 

Als we echt de regels van de RIVM volgen kan ik misschien maar 12 

personen kwijt. 

Dat is financieel niet haalbaar als we qua prijzen en het aantal rondes alles 

hetzelfde doen als voor het coronatijdperk. 

Ik zou wel kunnen draaien maar dan b.v. 5 rondes en b.v. geen tasjes 

meer, maar wel per ronde steeds een iets duurder artikel.  

We denken er nog over na, maar in ieder geval nog geen bingo in 

september. 

                              

Modeshow Boskoop 

Als eerste de mededeling dat de modeshow verschoven is naar 

donderdag 22 oktober. 

We kunnen met maximaal 30 personen terecht. De stoelen staan op de 

gewenste afstand (zie foto), want ze hebben de hoek van de winkel waar 

normaal de dames zich verkleden bij de ruimte getrokken. 

 
De ruimte waar we lunchen is ook zo ingericht dat er aan de tafels minder 

stoelen staan om op die manier de 1,5 meter te hebben. 
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Wat betreft de kosten om mee te gaan die worden niet zo hoog als ik de 

vorige maand aangaf. De bus is nog niet duurder maar doordat ik minder 

deelnemers mee mag nemen komt de prijs, als ik alles doorbereken bij de 

27 persoonsbus, op € 20,00. 

Ik hoop dat er minimaal 27 deelnemers zijn anders wordt het alleen maar 

duurder en weet ik niet of de firma Klooster er “vreemde” personen bij laat 

zitten om het aantal aan te vullen. 

Dat wil ik beslist zelf niet i.v.m. de coronaregels 

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

 
Inschrijven graag voor 23 september a.s. i.v.m. vastleggen bus en 

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 0383 456 207 t.n.v. J.v/d 

Graaf, o.v.v. ‘Modeshow’ 

 

Alles is natuurlijk nog onder voorbehoud  ivm. de corona. 

 

Zomerschool voor Senioren 

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn er op 18 en 27 augustus gezellige 

middagen georganiseerd. In september zal er nog een worden 

georganiseerd. Wanneer deze precies is, is bij het verschijnen van deze 

INFO nog niet bekend. 

Dit wordt in de krant Delft op Zondag / AD bekend gemaakt. 

 

We hopen dat we met de Winterschool iets meer kunnen doen maar dat is 

nog koffiedik kijken. 

 

Ik houd u op de hoogte 

 

Blijf gezond en tot de volgende Info 

 

Jetty van der Graaf 
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OVERIGE  ACTIVITEITEN 

 

Bingo  

Elke 3e donderdag van de maand spelen we bingo. Nieuwe deelnemers 

zijn van harte welkom.   

Inlichtingen:  Jetty van der Graaf, tel.  015 - 262 11 16   

 
Klaverjassen 

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

Chopinlaan 9. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  

Inlichtingen: Mevr. T. Glaser, tel. 015-214 56 48 

 
Wandelen    

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

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

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

 
Bowlen 

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

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

Inlichtingen:  Lida Nadorp,  tel. 015 - 256 69 67 

 
Leeskring 

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

elkaar, bij een van de deelnemers thuis.   

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

 
Crea  

Kaarten maken, haken en/of breien en borduren. 

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

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

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

 
Aquarelleren 

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

aquarelleren,  op de pastorie aan de Nassaulaan 2. Onder leiding van Stan 

van Adrichem. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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

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

Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. 

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

 

Bridge 

Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord 

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

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

 

Museumbezoek 

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

stadswandeling of bezoeken een tuin e.d. 

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

 

 

 
 

Advertentie 

 
 

tel:3809576
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Advertentie 
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NIEUW BESTUURSLID GEZOCHT 
 

De KBO afdeling Delft is op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de 

functie van 2e secretaris/ledenbestandsbeheerder (m/v). 

Onze huidige 2e secretaris/ledenbestandbeheerder (mevr. W. Dagli) wil 

zich meer gaan toeleggen op Ouderenzorg. 

 

Zijn of haar taken zal bestaan uit:  

Het bijhouden van het reeds aanwezige geautomatiseerd ledenbestand, 

w.o: 

- Het inschrijven van nieuwe leden. 

- Het verwerken van ledenmutaties. 

- Het bijhouden van de contributiebetalingen. 

- Het verzorgen van voorlichtingsmateriaal naar kandidaat kbo leden. 

 

Daarnaast wordt van u verwacht het opstellen van de notulen van de 

bestuursvergaderingen en het bijhouden van het archief. 

 

Voor deze functie is het van belang dat u:  

- Enige kennis van geautomatiseerde systemen heeft. 

- Een dienstverlenende instelling heeft. 

- Kennis van en affiniteit heeft met de doelgroep van de KBO. 

 

Kent u iemand in uw omgeving, die deze functie kan/wil doen, vertel het 

ons en we nemen contact op. 

 

Voor nadere toelichting over deze taken kunt u contact zoeken met mevr. 

Wil Dagli-van den Broek(ledenadministratie) w.vandenbroek11@telfort.nl  

of tel. 015 – 256 25 69 (van17.00-18.00 uur) of dhr. Leo Persoon 

(secretaris) lpersoon@ziggo.nl of 015 – 212 42 89. 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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Verslag van de algemene ledenvergadering  

d.d. 12 juni t/m 1 juli 2020. 

1. Procedure. 

In de statuten is bepaald dat er voor 1 juli een Algemene Ledenvergadering 

(ALV) moet plaatsvinden, waarin het bestuur verantwoording aflegt over 

het gevoerde beleid van het voorgaande jaar en waarbij alle leden lijfelijk 

aanwezig kunnen zijn. 

Door de huidige Corona-maatregelen is het af te raden met groepen 

mensen bij elkaar te komen. Dit zou betekenen dat we als vereniging niet 

aan onze verplichting kunnen voldoen. 

 
Daarom is er door de regering een ‘noodwet’ in het leven geroepen. Op 24 

april 2020 is de tijdelijke ‘wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ in werking 

getreden, die van kracht zal zijn tot 1 september 2020. 

Deze noodwet biedt extra mogelijkheden voor het houden van een 

jaarvergadering, w.o. het houden van een jaarvergadering via een 

elektronisch communicatiemiddel. 

 
Het bestuur heeft met ingang van 12 juni 2020 de jaarstukken gepubliceerd 

op de website (www.kbo-delft.nl).  Iedereen die beschikt over internet kan 

dan de jaarstukken inzien. 

Degenen die niet beschikken over internet, of de jaarstukken niet duidelijk 

kunnen lezen op internet,  kunnen de jaarstukken opvragen bij de 

secretaris. 

Binnen de periode van 12 juni 2020 tot 1 juli 2020 hebben de leden kunnen 

reageren op de jaarstukken. Via de email of schriftelijk. 

De ingekomen reacties zijn in de bestuursvergadering van 6 juli besproken. 

Geen reactie betekent dat de leden akkoord gaan met de notulen van de 

algemene ledenvergadering van 15 mei 2019, het tekstuele jaarverslag en 

jaarcijfers over 2019 en de begroting voor 2020. 

Er is een reactie binnengekomen, via een email. Heeft kennis genomen 

van de stukken en heeft geen opmerkingen. Is met alles akkoord. 

Verder zijn er geen reacties ingekomen. 

Niet bekent is hoeveel leden de stukken via de website hebben gelezen. 

 

http://www.kbo-/
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2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 15 mei 2019. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, de notulen zijn goedgekeurd en 

vastgesteld. 

 
3. Vaststelling jaarverslag 2019 - tekstueel. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het jaarverslag 2019 - tekstueel is 

aldus vastgesteld. 

 
4. Vaststelling jaarverslag 2019 - cijfers. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het jaarverslag 2019 - cijfers is aldus 

vastgesteld. 

 
5. Vaststelling verslag van de kascommissie. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag van de kascommissie is 

aldus vastgesteld. 

Aan het bestuur is daarmee decharge verleend voor het gevoerde 

financiële beleid. 

Mevr. R. Kouter is afgetreden als lid van de kascommissie, als dank voor 

de bewezen diensten is bij mevr. Kouters een bloemetje bezorgd.  

Het bestuur is gemachtigd om op zoek te gaan naar een nieuw lid voor de 

kascommissie. 

 
6. Vaststelling begroting 2020. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, de begroting voor 2020 is aldus 

vastgesteld. 

 

7. Bestuursverkiezingen. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen. 

Mevr. W. Dagli en dhr. A. van Geest zijn aldus herbenoemd als bestuurslid. 

Dhr. C. van Wijk was niet herkiesbaar en is dus afgetreden als bestuurslid, 

waarbij de functie van penningmeester wordt overgenomen door dhr. H. 

van Santen. 

Het bestuur is gemachtigd om op zoek te gaan naar een nieuw lid voor het 

bestuur. 

 
Van dhr. C. van Wijk is op 6 juli in kleine kring afscheid als bestuurslid 

genomen. Aan dhr. Van Wijk is daarbij de bronzen kbo speld uitgereikt, 

vergezeld van een oorkonde en een beeldje. De voorzitter heeft daarbij een 

dankwoord uitgesproken, zie bijlage. 
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8. Tot slot. 

Het bestuur was van mening dat deze procedure niet de schoonheidsprijs 

verdiend, maar zag geen andere mogelijkheid om te komen tot vaststelling 

van de jaarstukken 2019 en de begroting voor 2020. 

Wij betreuren het dat in deze situatie het contact met de leden tijdens en na 

de jaarvergadering dit jaar niet  mogelijk was. 

De leden waren in de periode 12 juni t/m 1 juli in de gelegenheid om de 

jaarstukken tot zich nemen via de website of op te vragen bij de secretaris. 

Via deze procedure is het bestuur van mening dat er een volwaardige 

jaarvergadering is gehouden, conform de noodwet ’Wet Covid-19 Justitie 

en Veiligheid’, zoals genoemd in de inleiding   

 

Leo Persoon – secretaris. 

 

BIJLAGE BIJ NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

SPEECH BIJ GELEGENHEID VAN HET AFSCHEID VAN CHRIS VAN 

WIJK ALS PENNINGMEESTER BIJ DE KBO AFDELING DELFT. 

Beste Chris, 

Eigenlijk had ik een standbeeld voor je willen oprichten. Maar tegenwoordig 

is dat een hachelijke onderneming, want je wordt zo weer van je sokkel 

getrokken. 

Dus daar heb ik maar vanaf gezien. 

Je gaat weg als penningmeester bij de KBO. We zullen eraan moeten 

wennen dat er vanuit de SSBO geen verslag meer door jou zal worden 

gedaan bij onze vergaderingen. Je hield ons op de hoogte van het wel en 

wee van  Delft voor Elkaar, de werkzaamheden van de SSBO enz.  

Als ik aan de manier van werken van  Chris denk, dan schieten mij een 

paar woorden door het hoofd. 

Een goede penningmeester die ingekleurd op zijn manier alle sponsors een 

plekje gaf in de boekhouding. Sterker nog die er zelf voor zorgde dat het 

grote geld bij sponsor los gepraat werd. En daar was je goed in. Je deed 

dat met de grootste zorgvuldigheid. Jouw persoonlijk contact met 

sponsoren legde voor de KBO geen windeieren. Dank je wel daarvoor.  

Accuraat. Je onderbouwde alles wat je deed. Je sprak met mensen van de 

politiek, met de beleidsmedewerkers van Delft voor Elkaar enz. Jouw werk 

was niet alleen het penningmeesterschap.  Je blonk uit in het praten met 

mensen van allerlei pluimage. Communicatie staat hoog in jouw vaandel. 
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En over het algemeen deed je dat ook nog op een vriendelijke manier met 

een glimlach op je gezicht 

Het vertrek is het beginpunt van mooie ideeën. Je zegt dat zelf ook 

ongeveer zo. Het is toch goed om af en toe een ander gezicht erbij te 

krijgen? 

Dat is helemaal waar, bescheidenheid is iets moois van jou. Ook dat was 

een woord dat mij te binnen schoot toen ik mij voorbereidde op dit verhaal. 

Tenslotte: Het cadeau heeft als titel.” Samen de zaak van de grond tillen”. 

Ieder individu levert zijn/haar bijdrage.  Dat is wat jij deed. In die zin zullen 

we het wiel van het afdelingsbestuur zonder jou weer rond moeten krijgen. 

En in beeldspraak tenslotte. Er verdwijnt een spaak uit het wiel en  een 

schakel uit de ketting. 

 

Paul Dresmé, voorzitter 
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PROGRAMMA ODENSEHUIS DE LINDE DELFT 
De Hofstee, Sandinoweg 149 in Delft 

 
Elke tweede dinsdagmiddag van de maand.  

De bijeenkomst “HET DEMENTIEKOMPAS” voor naasten van mensen met 

dementie. 13.30 – 15.00 uur. Deze bijeenkomst is kosteloos. Een vrijwillige 

bijdrage stellen wij op prijs. 

Samen met naasten van mensen met 

dementie maken we “HET 

DEMENTIEKOMPAS”. Wij geven elkaar een 

handreiking en fungeren als steunpilaar bij de 

omgang met degenen die een vorm van 

dementie hebben. Hierdoor krijgen naasten 

van- en mensen met dementie weer vat op hun 

leven en er ontstaat weer perspectief. Jouw 

partner kan meekomen en wordt door een deskundige vrijwilliger opgevangen in 

onze gezellige ontmoetingsruimte.   

Deze gespreksgroep staat o.l.v. coördinator, Anita van der Drift. Voor meer 

Informatie: 06-29333221, of anita@odensehuisdelindedelft.nl  

 

Elke laatste dinsdag van de maand. 

De ontmoetings- en kennismakingslunch. 12.00 – 13.30 uur  

De kosten bedragen 3,50 euro. 

Vindt je het gezellig om op ontspannen wijze kennis te maken met het 
Odensehuis? Ontmoet nieuwe en oude 
 kennissen/vrienden en vergroot daarmee je netwerk! 
 

Je kunt je inschrijven bij de coördinator 

Anita van der Drift, 06-29333221, of  

anita@odensehuisdelindedelft.nl  

 

 

 

mailto:anita@odensehuisdelindedelft.nl
mailto:anita@odensehuisdelindedelft.nl
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Elke dinsdag tijdens de vrije inloop.  

10.00 – 12.00 uur en 13.30 -15.00 uur. “Schilderen bij het Odensehuis”  

Deze activiteit is kosteloos. Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs 

 

Tafelezel, schort, doek, penselen/kwasten 

en verf staan voor je klaar. Laat onder het 

genot van een kop koffie/thee je creativiteit 

de vrije loop. 

 

Voor meer informatie: Coördinator, Anita van 

der Drift, 06-29333221 of 

anita@odensehuisdelindedelft.nl 

 

  

Elke dinsdag tijdens de vrije inloop  

10.00 – 12.00 uur en 13.30 -15.00 uur. 

 “Maak je eigen levensboek” 

Deze activiteit is kosteloos. Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs. 

 

Ieder mens heeft zijn of haar verhaal, of liever gezegd ieder mens ís zijn of 

haar verhaal. Dit verhaal kun je vormgeven in een levensboek. Leuk om te 

doen voor jezelf, interessant om te laten lezen aan je kinderen en/of 

kleinkinderen of aan anderen die interesse hebben in wie jij bent. 

Voor meer informatie:  

Coördinator, Anita van der Drift, 06-29333221 of 

anita@odensehuisdelindedelft.nl  

 

 

  
 

mailto:anita@odensehuisdelindedelft.nl
mailto:anita@odensehuisdelindedelft.nl
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VERLENGEN VAN DE OV CHIPKAART. 
 

Diverse leden hebben ons gevraagd hoe dat zit. In de regel botst men op 

tegen een formele  regeling. Welnu: u krijgt bericht van het feit dat uw ov 

chipkaart  verloopt en dat u een nieuwe (persoonlijke) chipkaart moet 

aanschaffen.  Het invullen van formulieren is meestal geen probleem, maar 

als alles digitaal moet en er ook nog eens om een pasfoto wordt gevraagd, 

slaan bij sommige leden de stoppen door.  Op een van de brieven staat 

een vriendelijk telefoonnummer: 0900-0980. Dat is voor als u er niet 

uitkomt. Dat heb ik gebruikt en kreeg keurig formulieren thuis gestuurd. Op 

een van de formulieren staat de mogelijkheid gebruik te maken van de 

oude pasfoto op de nieuwe kaart. 

Daarvan heb ik gebruik gemaakt, want ach, wij ouderen veranderen nou 

eenmaal niet zoveel meer. En toen was de zaak gepiept. ( Tenzij u 

natuurlijk heel veel met botox hebt gewerkt, grapje) 

 

Paul Dresmé 
 
 

EEN DIGITAAL ABONNEMENT OP HET  
VERENIGINGSNIEUWS VAN DE KBO-PCOB 

 
Bij de organisatie van de KBO-PCOB kregen we te horen dat er 

ontwikkelingen zijn waarvan we op de hoogte worden gehouden. Dat 

gebeurt in het verenigingsnieuws. 

U kunt een gratis digitaal abonnement aanvragen via 

030- 3400600 helpt u verder. Dat is het nummer van de 

seniorenorganisatie KBO- PCOB.  Of: info@kbo-pcob.nl 

Het is een interessante nieuwsbrief waarin diverse initiatieven de revue 

passeren, b.v. een aanwaai-actie, omzien naar elkaar; een zomerbellijn 

voor senioren, een onderzoek naar de wijze waarop u de  

coronamaatregelen hebt ervaren; de opzet van een digibellijn, adviezen 

omtrent criminelen die spoofing gebruiken; gesprekken met een geestelijk 

verzorger; hoe start u een belcirkel? Wilt u meer weten van deze 

onderwerpen?  

Een abonnement daarop wijst u de weg. 

 
Paul Dresmé 

 

mailto:info@kbo-pcob.nl
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VIGILATE DEO CONFIDENTES 
 
Allereerst hartelijk dank voor uw leuke reacties op mijn bijdrage in de juni-

uitgave ‘KBO-Afd. Delft Info’. De witte zwaan op de Lutherse Kerk heeft 

velen van u verrast en dat geldt ook voor de betekenis ervan. Ook de 

redactie vond het kennelijk informatief en heeft me gevraagd om nóg een 

bijdrage te verzorgen. Misschien volgen er later nog wel een paar! 

Deze keer heb ik gekozen voor het hek dat vanaf de Phoenixstraat toegang 

geeft tot het Prinsenhof. U heeft er waarschijnlijk wel tientallen, zo niet 

honderden keren doorheen gelopen. Een schitterend stuk ambachtelijk 

smeedwerk. Maar heeft u ook de spreuk in het wapen weleens goed 

gelezen?  De bekroning van het hek met het wapen van het toenmalige 

gewest Holland, bevat namelijk de tekst:  

 
 ‘VIGILATE DEO CONFIDENTES’  

De Nederlandse vertaling moet u als KBO-lid 

beslist aanspreken: ‘Waakt, in vertrouwen op 

God’.  

 
En natuurlijk wilt u nu weten hoe en wanneer het 

hek daar gekomen is. Het ijzeren hek is 

oorspronkelijk in 1754 geplaatst als afsluiting van 

het ‘Armamentarium’ (het latere Legermuseum), 

het Wapenmagazijn van de Staten van Holland en 

West Friesland, gelegen op het schiereiland 

tussen Lange Geer en Oude Delft.  

In de Tweede Wereldoorlog was de Duitse bezetter niet gediend van het 

hek en liet het in 1941 verwijderen, met de opdracht het af te voeren naar 

de Gemeentewerf. Later zou het als schroot worden afgevoerd naar 

Duitsland.  Om dat laatste te voorkomen, besloten degenen die de 

werkzaamheden hadden verricht echter het hek te begraven. Omdat na de 

oorlog de toegangsbreedte was gewijzigd, werd besloten een nieuw hek te 

maken.  Het oude hek werd opgegraven en tijdelijk opgeslagen.  We 

vinden er vast nog wel een plekje voor, moet men hebben gedacht. 

Omstreeks 1950 werd het oude hek op kosten van de Gemeente hersteld 

en kreeg het zijn huidige bestemming. 

Belooft u de volgende keer even omhoog te kijken?  

 

Huub Langeweg. 
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SEPTEMBER:  

SENIOREN IN DE BAN VAN BABBELTRUCS, PHISHING, 

SPOOFING EN SHOULDERING  
    

Babbeltrucs, shouldering, spoofing en phishing. 

Veel Engelse termen voor ordinaire criminaliteit 

waar ook in Nederland veel ouderen het 

slachtoffer van zijn.  

Om meer bewustwording te creëren, roept 

seniorenorganisatie KBO-PCOB, in 

samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, september uit 

tot Maand van de Veiligheid. Iedere week staat in september één van deze 

vormen van oplichting in de schijnwerpers. 

 

September 

De eerste week (36) staat in het teken van shouldering, dat is het 

meekijken over de schouder bij het pinnen. In de tweede week (37) komen 

de babbeltrucs aan bod. Dit gebeurt veelal bij de voordeur, met een slimme 

smoes komen de babbelaars in huis en proberen iets van waarde mee te 

nemen. In de derde week (38) is er aandacht voor een oplichtingsvorm die 

de laatste tijd veel in het nieuws is: spoofing. Via bijvoorbeeld de telefoon 

of WhatsApp doet een crimineel zich voor als een bekende en op die 

manier wordt er geld afhandig gemaakt. En tot slot, in de laatste week (39) 

is phishing aan de beurt. Hierbij proberen de oplichters via mail en 

websites aan belangrijke (bank)gegevens te komen. 

 

Babbeltiplijn 

Op dinsdagochtend 10.30 uur is er per thema een webinar, gepresenteerd 

door Catherine Keyl, met een aantal keren Manon Vanderkaa te gast. Deze 

webinars zijn op internet te volgen of terug te zien op: 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. En voor iedereen die vragen over deze 

oplichtingsvormen heeft, kan er in september iedere woensdag naar de 

Babbeltiplijn gebeld worden. Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB zitten 

aan de lijn en geven tips hoe je oplichting kunt voorkomen of hebben een 

luisterend oor.  

De Babbeltiplijn is van 9.00 tot 17.00 uur op alle woensdagen van 

september te bereiken op nummer 030-3400670. 
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CRIMINELEN GEBRUIKEN SPOOFING 

Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt 

wordt om een andere identiteit aan te nemen 

en daarmee anderen te misleiden. Ten tijde 

van corona wordt dit trucje veelvuldig 

toegepast en veel mensen trappen hierin.  

 

Het voornaamste doel is om slachtoffers veel 

geld te ontfutselen. Er zijn meerdere varianten van spoofing. KBO-PCOB 

heeft de Digibellijn hierover de laatste informatie gegeven, om een 

antwoord te kunnen geven op eventuele vragen van senioren. 

E-mailspoofing  

Dit is een veelgebruikte techniek waarbij het e-mailadres van de afzender 

vervalst wordt. Het wordt vaak gebruikt bij phishingpogingen of om 

spamberichten te verspreiden. Er wordt een e-mail gestuurd dat niet van de 

afzender afkomstig is. De mail ziet er betrouwbaar uit, omdat het adres 

gebruikt wordt van bijvoorbeeld de bank en alles er precies op lijkt (incl. 

logo). Weet je niet zeker of de mail echt is? Neem dan contact op met de 

afzender: organisatie of bank. Of doe gewoon niets. Niet laten misleiden 

door een telefoonnummer dat in de mail wordt genoemd, maar altijd 

gebruik maken van het nummer van de bank dat bij u bekend is. Als u het 

telefoonnummer uit de mail gebruikt krijgt u hoogstwaarschijnlijk een 

allervriendelijkst persoon aan de lijn die zich voordoet als 

bankmedewerker, maar dat dus niet is. 

 

Websitespoofing 

Dit komt vaak voor in combinatie met een valse mail. Via een link in de 

email kom je op een website die precies lijkt op de ‘echte’ website. De 

website wordt zo goed nagemaakt, dat je het verschil niet ziet met de 

echte. Het zijn vaak kleine details, bijvoorbeeld in de URL, een paar letters 

verschil. Maar zo goed en geraffineerd dat iedereen er in kan lopen. 

Gebruik de link niet, negeer de mail. Laat je niet misleiden en neem contact 

op met de bank of organisatie, ook nu weer via het nummer dat bij u 

bekend is. 

 

Bron: KBO-PCOB Nieuwsbrief  
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Advertentie 
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STADSGESPREK OVER EENZAAMHEID OP 8 OKTOBER 

 

In de week tegen de eenzaamheid (In Delft noemen we dat de week van 

de ontmoeting 1 t/m 8 oktober 2020) vindt op donderdag 8 oktober in de 

Nieuwe Kerk een stadsgesprek plaats rondom het thema ‘eenzaamheid’. 

Volgens cijfers uit 2017 ervaart 1 op de 10 Delftenaren van boven de 18 

jaar ernstige eenzaamheid en ervaart zo’n 30% een matige vorm van 

eenzaamheid. Daarmee wijkt Delft niet sterk af van de landelijke cijfers.  

 

Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijdsgroepen. "Eenzaamheid kent 

vele kleuren. Eenzaamheid heeft te maken met het ontbreken van 

betekenisvolle relaties; niet het aantal relaties, maar de betekenis die 

iemand daaraan geeft, is van belang”, zegt professor Anja Machielse, de 

hoofdspreker die op 8 oktober de opmaat zal geven tot het stadsgesprek. 

Anja Machielse is hoogleraar ‘humanisme en sociale weerbaarheid’ aan de 

Universiteit voor Humanistiek. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar 

sociaal isolement en andere vormen van sociale kwetsbaarheid en heeft 

meerdere publicaties op haar naam staan. Na haar inleiding en een of twee 

reacties erop van Delftse ‘deskundigen’  is er ruimte om als aanwezigen 

deel  te nemen aan het stadsgesprek, onder leiding van een 

gespreksleider.  

 

De Nieuwe Kerk biedt voldoende ruimte om tijdens het stadsgesprek de 

vereiste afstand in acht te nemen.  

Het stadsgesprek begint om 20.00 u en duurt tot ongeveer 21.30 uur. 

Vanaf 19.30 u is er inloop met koffie en thee. Na afloop is er ruimte om 

door te praten tijdens een borrel. Van harte welkom!  

 

De stadsgesprekken in de Nieuwe Kerk, waar deze de vierde van is, 

worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente Delft.  

 

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen of bellen met René 

Strengholt, rene.strengholt@gmail.com, 015-8804887. 
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UIT HET ARCHIEF (81) 
 

De meesten van ons zijn weer terug van vakantie die wij al of niet 

gemuilkorfd met een mondkapje in binnen- of buitenland hebben mogen 

doorbrengen. Of u bent, net als wij, gewoon thuis gebleven waar ondanks 

alles toch nog van alles te beleven viel. En na die soms geïmproviseerde 

vakantie zijn wij allemaal weer aan het werk. Het werk- en schooljaar 

begint immers als van ouds op 1 september. Voor velen van ons was dat 

vroeger daags na Koninginnedag. 

 

En weer terug aan het werk betekende voor mij een blik werpen in het 

archief. Het meest recente stuk dat ik daar dacht te vinden was het verslag 

van de jaarvergadering 2020. Die moest vóór 1 juli gehouden worden en 

dat is ook gebeurd alhoewel het een jaarvergadering was via een 

“elektronisch communicatiemiddel”. Hoe verzinnen ze het. Velen van ons 

hebben de elektronisch ontvangen vergaderstukken gelezen, bestudeerd 

en becommentarieerd. De rondvraag ontbrak en ook de drankjes en hapjes 

die gewoonlijk de jaarvergadering opsieren waren dit jaar voor eigen 

rekening. Maar dat kon er nog wel van af; van onze veelal gekorte 

pensioenen. 

 

Aan het andere uiterste van het archiefwerk vond ik Trijntje, de vrouw over 

wie ik al eens in 2015 geschreven heb. Waarom ik haar weer ten tonele 

voer is het feit dat zij verheven is tot de Canon van Nederland. Dat zijn 

vijftig thema’s die een samenvatting geven van de Nederlandse 

geschiedenis. En één van die thema’s is sinds dit jaar Trijntje die 7500 jaar 

geleden in onze contreien leefde. Je zou zeggen dat zij oud genoeg is om 

lid van de KBO te worden. Of is er ook een bovengrens wat de leeftijd 

betreft.? 

 

Maar voor het echte archiefwerk kijk ik weer even naar de notulen van de 

bestuursvergaderingen en dit keer die van 1994. Het eerste vergaderpunt 

dat opviel was een verzoek om aandacht te geven aan het vervoer van 

ouderen in Paramaribo. Nu zijn er tal van goede doelen zoals u 

ongetwijfeld opvalt in uw brievenbus. Maar het vervoer van ouderen in 

Paramaribo zou toch niet direct bij mij opkomen als mij gevraagd werd om 

een goed doel te noemen. Het verzoek is trouwens doorgeschoven naar de 

SSBO en wat die ermee gedaan hebben, heb ik nog niet kunnen vinden. 
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In dezelfde vergadering kwam nog een ander verzoek ter sprake namelijk 

om medewerking te verlenen aan de verkoop van zomerzegels. Dat was 

trouwens niet zo’n vreemd verzoek. De zomerzegels waren zeker onder 

filatelisten geen onbekend verschijnsel. Vanaf 1935 werden zij jaarlijks 

uitgegeven met een toeslag boven de frankeerwaarde welke toeslag ten 

goede kwam van sociaal en cultureel werk waaronder het ouderenwerk. En 

vanaf 1993 kwam die toeslag, wellicht als uitvloeisel van het ouderenjaar, 

zelfs geheel ten goede van het ouderenwerk waardoor de term 

“zomerzegels” veranderd werd in “Ouderenzegels”. Of de KBO 

daadwerkelijk zomerzegels is gaan verkopen vermeld de historie niet. Het 

verzoek werd weer doorgeschoven naar de SSBO. Sinds 2011 verschijnen 

er trouwens geen zomer- of ouderenzegels meer. Jammer voor de ouderen 

en de filatelisten. 

 

De werkgroep “bezoek” rapporteert dat hoogbejaarden een kaart krijgen bij 

een kroonjaarverjaardag. Intussen is dat zoals u weet vervangen door een 

vermelding in de Info. Helaas viert elke jarige sinds maart 2020 een 

“corona” jaarverjaardag die maar niet vermeld moeten worden in de Info 

wegens plaatsgebrek maar meer nog vanwege de trieste omstandigheden 

waaronder wij momenteel onze verjaardagen moeten vieren. 

 

Koos de Ridder 

 

 

Noot van de redactie 

Vanaf 1 januari 2020 krijgen de leden die een kroonjaarverjaardag vieren 

(vanaf 80 jaar) ook per post een felicitatiekaart. 

De vermelding in de INFO blijft ook. 

Een oud gebruik is dus weer in ere hersteld. 
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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………………………………………………………………… 



 

 

28 

 

 

 
 
 

 


