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DUBBELNUMMER 7- 8 voor de maanden juli en augustus 2022.
VOOR BETALINGEN ALGEMEEN
IBAN nummer: NL82 INGB 0001 9976 17, t.n.v. KBO - Afdeling Delft.
VOOR BETALINGEN REISCOMMISSIE
IBAN nummer: NL75 INGB 0004 9252 03,
t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen – Delft.
ADRES KBO - AFDELING DELFT
KBO - afdeling Delft.
Dhr. Leo Persoon, van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft.
Tel.: 015 - 212 42 89, e-mail: lpersoon@ziggo.nl
LEDENADMINISTRATIE (tijdelijk)
Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en
voor informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met:
Leo Persoon, Tel.: 015 – 212 42 89. Of email: lpersoon@ziggo.nl
BEZORGKLACHTEN
Voor klachten over de bezorging van het ‘Magazine van de KBO-PCOB’
en/of het maandelijkse informatieblad 'INFO' kunt u contact opnemen met:
Mevr. Jetty van der Graaf, tel.: 015 - 262 11 16, (van 17.00 tot 18.00 uur).
E-mail: jettyvandergraaf@hotmail.com

WEBSITE KBO: KBO-DELFT.NL

WEBSITE SSBO: SSBODELFT.NL

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het dubbelnummer 7 - 8 voor de maanden juli en augustus 2022,
met weer nieuwe informatie. Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik
graag uw aandacht voor de volgende artikelen:
-

Vakantietijd, bijdrage van de voorzitter, zie pag. 8.

-

Herinnering contributiebetaling, zie pag. 11.

-

Ledenadministratie, zie pag. 13.

-

Ledenwerfactie, zie pag. 13.

-

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Delft, zie pag.14.

-

Hulp bij aanvragen van inkomensregelingen, zie pag. 15.

-

Pas de pensioenwet aan, zie pag. 17.

-

Wat is het rookmelderteam?, zie pag. 19.

-

Met de museumclub naar de Abdij van Egmond, zie pag. 20, 21 en 22.

Namens de redactie,
Leo Persoon

De contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 27,50.
Bertalen kan via NL82 INGB 0001 9976 17 t.n.v. KBO Afd. Delft, met
vermelding van ‘contributie 2022.
Mocht u voor iemand anders betalen, dan graag de naam vermelden
voor wie u betaald.

Nummer 9 – september 2022, verschijnt op 24 augustus 2022.
Copy inleveren vóór 12 augustus 2022.
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AGENDA JULI en AUGUSTUS 2022
5 juli

Creaochtend .
Aanvang: 9.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

12 juli

Wandelen.
Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant ‘De Schaapskooi’ in
het ‘Delftse Hout’.
Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur.

13 juli

Stoelyoga.
Aanvang: 10.00 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

28 aug.

Bowlen.
Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’.
Aanvang: 15.00 uur, aanwezig 14.45 uur.

AGENDA ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN
18 juli

Wandeling door Delft
Aanvang: 14.00 uur. Vertrek: Synagoge, Koornmarkt 12.

20 juli

Bezoek aan het museum Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek.
Vertrek: Nassaulaan 8.15 uur, Bachsingel 8.30 uur.

22 juli

Bezoek aan het Singer museum in Laren
Vertrek: Nassaulaan 9.30 uur, Bachsingel 9.45 uur.

25 juli

Lezing over Delft door Gerrit Verhoeven
Locatie: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50.
Aanvang: 10.00 uur.

27 juli

Bloemschikken.
Locatie: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50.
Aanvang: 10.00 uur.

29 juli

Bezoek aan het Loumans museum in Den Haag
Vertrek: Nassaulaan 9.45 uur Bachsingel 10.00 uur.
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1 aug.

Bezoek aan het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Vertrek: Nassaulaan 8.30uur, Bachsingel 8.45 uur.

3 aug.

Trekvaartroute Delft - Den Haag
Vertrekpunt: kade tegenover de Oostpoort
Vertrek: 12.00 uur.

5 aug.

Bezoek aan het kasteel Heeswijk in Heeswijk Dinther
Vertrek: Nassaulaan 8.30uur, Bachsingel 8.45 uur.

8 aug.

Fietstocht naar paviljoen De Zweth.
Vertrek: fietsers 10.15 uur, vanaf zwembad Kerkpolder.
Vertrek busje 10.15 uur, vanaf D.v.E. Van Bleyswijckstraat.

10 aug.

Rondvaart over zeven rivieren
Vertrek: Nassaulaan 9.00 uur, Bachsingel 9.15 uur.

Voor uitgebreide informatie over de activiteiten in het kader van de
Zomerschool voor Senioren 2022, zie het programmaboekje

VERJAARDAGEN JULI 2022
95 jaar
Dhr. J.A. de Vetten

Otterlaan 23

90 jaar
Mevr. C.A. Heijnen – Stroet
Dhr. J. Zwijnenberg
Mevr. J.N.T. Post – Balk
Mevr. J.F.M. Kruijswijk

Jacob Gilleshof 3
Vermeerstraat 26
Artemisstraat 60
M. Krusemanstr. 10

26 juli
28 juli
29 juli
30 juli

85 jaar
Mevr. P.M. Bes
Mevr. A.M. van Houten
Dhr. J.J.L. Kersbergen
Mevr. J.F. Rijneveen – van Zuijlen

Oude IJsbaan 119
Nassauplein 65
Mozartlaan 186
St. Jorisweg 84

2 juli
6 juli
7 juli
27 juli

75 jaar
Dhr. L.J.M. Gillemans
Mevr. N. Barbiers
Mevr. E.J. Goetheer

Delfgauwseweg 175
Van Speykstraat 16
Delfgauwseweg 295

20 juli
21 juli
29 juli
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9 juli

VERJAARDAGEN AUGUSTUS 2022
90 jaar
Dhr. T. Mantel
Dhr. H. van Velsen
Mevr. J. van den Wildt

Ezelsveldlaan 262
Nassaulaan 113
Chopinlaan 275

3 aug.
21 aug.
23 aug.

85 jaar
Mevr. H. Maat

Elzenlaan 39

13 aug.

80 jaar
Mevr. Ph.M.M. Jutte – van Mierlo

Strawinskylaan52

75 jaar
Mevr. T. Otter
Mevr. A.J.M. Gillemans – Vermeulen

Pijperring 319
Delfgauwseweg 175

2 aug.
23 aug.

Drogerij 75
Den Hoorn

13 aug.

70 jaar
Mevr. W.A.M. van Kuijeren – van Os

1 aug.

Allen van harte gefeliciteerd

NIEUWE LEDEN
Dhr. J. van Kempen
Mevr. H.J. van Leeuwen
Dhr. G. van den Berg
Mevr. J.M. Postma- van Wijngaarden
Mevr. Sloot-van der Meijden
Mevr. M.E.J.G. Mahieu
Mevr. J. Groenevelt

Elgarlaan 20
Hendrik de Keyserweg 23
Kristalweg 76
Kalfjeslaan 131
Mr. Beerninkplantsoen 45 Rijswijk
Zuidwal 44
Burgemeestersrand 122

Het bestuur heet de nieuwe lieden van harte welkom
als lid van de KBO
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OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)
Mevr. M.E. Klijsen-Peeters

Oostsingel 178 B

Wij bidden tot God, dat Hij ons overleden lid mag opnemen
in de vrede van onze verrezen Heer.

Advertentie
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VAKANTIETIJD
Wordt het Verweggistan of Balkonië? In de vakantietijd hebben we er
behoefte aan om even weg te zijn. Even een pas op de plaats te maken.
Even in een andere omgeving. Of wat mij betreft even een paar weken met
een lege agenda. Ook dat is voor mij vakantie.
Ondertussen hebben een zestal vrijwilligers ongeveer 250 leden gebeld voor
een praatje en om contact te hebben met de leden. Iedereen vindt het een
prima initiatief. Het zijn vooral de leden die niet vaak of helemaal niet meer
meedoen met de activiteiten i.v.m. leeftijd of de nog beschikbare vitaliteit en
zelf nog veel ondernemen, die door ons gebeld worden.
Wat we vaak tegenkomen is een optimistische kijk op de eigen wereld. Men
is ondanks perikelen rond het ouder worden positief. Fijn om te horen en
opbeurend voor ons als KBO bestuur. U bent opvallend goed op de hoogte
van de informatie die in de KBO info, het Magazine en nu ook in de brochure
van de zomerschool staat. We zetten dit werk voort.
De telefoons staan niet stil om u een tijdslot te geven, een moment om af te
spreken. Lang niet iedereen doet mee, maar volgt deze door de Stichting
Samenwerkende Bonden georganiseerde activiteiten op de voet.
Echt hartverwarmend die saamhorigheid. Dat tijdslot is gedurende de
coronaperiode in het leven geroepen en als positief ervaren. Alle
deelnemers krijgen rustig de tijd om de wensen van deelname kenbaar te
maken. Is er genoeg naar uw gading? Kon u uw keuze maken? Wat ik nu al
begrijp is dat de rondvaart over zeven rivieren erg populair is.
Ik hoop van harte dat de zomertijd voor u en de uwen een fijne en
ontspannen tijd wordt. Geniet van de mensen om u heen en als u weggaat,
kom veilig thuis.
Paul Dresmé
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BESTE LEDEN
Bingo.
Vanaf woensdag 21 september is de bingo op
woensdagmiddag, zelfde tijd zelfde plaats.
Cilia “draait” al jaren op donderdagavond ook een bingo. Dit
wordt teveel 2 bingo’s op een dag.
In overleg met de deelnemers van afgelopen bingo gaan we nu dus de 3 e
woensdag van de maand bingo spelen.
We hopen dat dit misschien ook de opkomst bevorderd.
Modeshow
We hadden een afspraak om op 8 september naar de Lady’s Day bij van de
Kloostermode te gaan. Deze gaat niet door.
We gaan nu op donderdag 13 oktober.
Verdere gegevens over de kosten komen in september in de Info te staan.
Zomerschool 2022
Op dit moment zijn we bezig met de inschrijving voor de Zomerschool. Er is
enorm veel animo en ondanks dat we veel activiteiten hebben, ook waar
redelijk veel deelnemers aan mee kunnen doen is er altijd een bepaalde
voorkeur voor een activiteit.
We merken dat nu ook en kunnen ondanks dat we de kaarten over de 5
dagdelen van het inschrijven hebben verdeeld niet iedereen datgene geven
wat men vraagt.
We zijn wat dat betreft ook afhankelijk van de activiteit, zij geven ook aan
met hoeveel personen we welkom zijn.
Jetty van der Graaf

Wandelen in Delftse Hout / Bieslandse bos - Amfitheater
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OVERZICHT ACTIVITEITEN
Bingo
Elke 3e woensdag van de maand spelen we bingo. Nieuwe deelnemers zijn
van harte welkom.
Inlichtingen: Jetty van der Graaf, tel. 015 - 262 11 16
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.
Inlichtingen: Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89
Stoelyoga
Elke 2e woensdagochtend van de maand is er stoelyoga, onder leiding van
Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom. Inlichtingen: Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89
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Bridge
Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord aan
de Brasserskade 77. 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
Vrouwen KamerKoor Delft (VKKD)
Elke vrijdagochtend is er repetitie in het Wijkcentrum ‘De Wending’
Raamstraat 67. Na afloop is er koffie of thee. Nieuwe zangeressen zijn van
harte welkom.
Inlichtingen: Inge van Santen, tel. 06 – 538 90 615

HERINNERING CONTRIBUTIE BETALING.
Voor 2022 hebben al veel leden hun contributie overgemaakt, toch zijn er
nog leden die dit niet gedaan hebben. Vandaar deze herinnering.
Gebruikelijk is, dat indien er in juli geen contributie betaald is er in augustus
een herinneringsbrief verstuurd wordt. Omdat jaarlijks meer dan 100 van
deze brieven verstuurd worden en dit teveel is om handmatig te bezorgen
laten wij dit doen door “Werkse”. Alhoewel deze bezorger voordeliger is dan
onze nationale postbezorger zijn er toch kosten aan verbonden. Om de
contributie zo laag mogelijk te houden (momenteel bedraagt de
contributie € 27,50 per jaar) willen wij u verzoeken, om de kosten voor
bezorging van een herinnering te besparen, tijdig uw contributie te betalen.
Doe dit in ieder geval voor 1 augustus a.s. Mocht u twijfelen of u betaald
heeft, neemt u dan telefonisch contact op met Leo Persoon, (tel. 015 – 212
42 89) hij houdt de contributiebetalingen bij.
Op de eerste pagina van de INFO staat vermeldt hoe u de contributie kan
overmaken, maar voor alle duidelijkheid:
op IBAN nummer NL82 INGB 0001 9976 17 t.n.v. KBO – afdeling Delft,
o.v.v. contributie 2022.
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LEDENADMINISTRATIE
Per medio juni heeft mevr. Margriet van Heese te kennen gegeven dat ze de
werkzaamheden voor de ledenadministratie niet in voldoende mate kan
behartigen en moeilijk kan combineren met andere activiteiten buiten de
KBO.
Ze heeft het bestuur verzocht om op zoek te gaan naar een vervanger (m/v).
Vooralsnog zal ondergetekende de werkzaamheden van Margriet op zich
nemen (tijdelijk), zodat Margriet meer tijd krijgt voor haar activiteiten buiten
de KBO.
Gezien het vakantieseizoen zal het bestuur in het najaar op zoek gaan naar
een vervanger (m/v) voor Margriet.
Leo Persoon, Van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft
Tel.: 015 – 212 42 89, Email: lpersoon@ziggo.nl

LEDENWERFACTIE
De ledenwerfactie is in volle gang, maar het stagneert momenteel. Dus
graag nog een tandje erbij. Het kan altijd meer.
Wij willen de leden daarom dringend verzoeken om uit te bllijven kijken naar
mogelijk nieuwe leden voor de KBO en de naam en/of namen adres en/ of
adressen aan een van de bestuursleden door te geven. Wij zullen dan deze
mogelijke nieuwe leden benaderen.
Bij deze INFO zijn wel twee folders bijgevoegd. Vorige keer waren er te
weinig folders om er overal twee bij te doen.
Zoals u weet geven wij de aanbrenger tijdens deze actie een cadeaubon
van€ 5,-- voor ieder nieuw betalend lid.
In de maanden mei en juni hebben we 10 nieuwe leden kunnen inschrijven.
Daarnaast verloten wij onder de aanbrengers en ook onder de nieuwe leden
aan het eind van de actie en tegoedbon voor een lunch voor twee personen,
ter waarde van € 30,-- bij het ‘Stadskoffiehuis’ aan de Oude Delft.
Wil Dagli,
Jetty van der Graaf,
Leo Persoon,

015 – 256 25 69
015 – 262 11 16
015 – 212 42 89
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN 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 zaterdag 9 juli, 13 augustus en
vervolgens eens per maand in Hotel Casa Julia, Maerten Trompstraat 33.
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.
De artsen waar wij mee samenwerken zijn aangesloten bij het
ZorgDomein.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00, 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).
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
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HULP BIJ AANVRAGEN VAN INKOMENSREGELINGEN
Gemeenten moeten ouderen actiever benaderen met informatie over de
beschikbare inkomensvoorzieningen, zegt de Nationale ombudsman.
Sommige ouderen maken geen gebruik van de inkomensondersteunende
regelingen waar ze recht op hebben. Veel instanties gaan ervan uit dat een
oudere die recht heeft op een inkomensvoorziening, dat zelf regelt. Maar dat
is voor veel ouderen veel te veel gevraagd. Regelingen zijn bijvoorbeeld niet
bekend of te ingewikkeld om aan te vragen.
Als lid van KBO kunt u bij het aanvragen van inkomensregelingen gebruik
maken van de hulp van ouderenadviseurs en vrijwilligers, die u helpen bij
belastingaangifte en aanvragen van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Voor
namen en telefoonnummers, zie hieronder.
Ook kunt u de servicetelefoon 030 – 340 06 55 van KBO-PCOB om advies
bellen.
Welke regelingen zijn er?
Ouderen die geen volledige AOW-uitkering krijgen en geen of een klein
aanvullend pensioen hebben, kunnen aanspraak maken op allerlei
regelingen. Zo is er de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO),
huur- en zorgtoeslag en bijzondere bijstand. Andere mogelijke voorzieningen
zijn de ouderenkorting, aftrek van zorgkosten bij de belastingaangifte,
kwijtschelding van lokale belastingen, een kortingspas van de gemeente, een
gemeentelijke zorgverzekering en de energietoeslag.
Bron: KBO Zuid-Holland.

KBO DELFT - OUDERENADVISEUR
Mevr. W. Dagli - van den Broek, tel: 015 – 256 25 69.
KBO DELFT - AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Dhr. G.A. van der Westen, tel.: 06 - 307 180 99;
Dhr. H. van Santen,

tel.: 06 – 515 930 94;

Dhr. J.D.Dupon, 015 – 256 44 08, tussen 16.00 en 18.00 uur.
15

Advertentie

16

PAS DE PENSIOENWET AAN
De Seniorencoalitie (KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en
NOOM) is een petitie gestart waarin we aanpassingen eisen aan de nieuwe
pensioenwet. Het wetsvoorstel is voor ons onacceptabel. Er zitten nog te veel
losse eindjes aan.
We maken ons in de eerste plaats zorgen over de koopkracht in de komende
overgangsjaren, vóór invoering van het nieuwe stelsel (naar verwachting in
2027), de zogeheten transitieperiode. In de petitie eist de Seniorencoalitie dat
er vanaf nu geïndexeerd wordt en dat dit ook de komende jaren mogelijk blijft.
Pensioenfondsen hebben genoeg geld in kas. In het nieuwe stelsel is
indexatie gebaseerd op rendementen, dat zou ook al in de transitieperiode
moeten worden toegepast. Op deze manier kan in elk geval een deel van de
opgelopen achterstand worden ingelopen. Want stap je straks met een slecht
pensioen in het nieuwe stelsel, dan blijft het een slecht pensioen.
Een tweede eis is dat de grote pensioenpot van zo’n 1800 miljard euro eerlijk
wordt verdeeld over de individuele pensioenpotjes van deelnemers. Hoe gaat
dat proces verlopen? Het wetsvoorstel is er niet duidelijk over en dat stelt ons
allerminst gerust.
Als derde punt eisen we in de petitie dat gepensioneerden meer
zeggenschap krijgen over hun pensioen, zowel in aanloop naar het nieuwe
stelsel als in het nieuwe stelsel zelf. Het wetsvoorstel regelt niet méér dan een
papieren zeggenschap.
Meer informatie over onze actie en de standpunten vindt u op
www.pasdepensioenwetaan.nl
Bron: KBO Zuid-Holland
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WAT IS HET ROOKMELDERTEAM?
Als je zelf niet in staat bent om een rookmelder te plaatsen, dan kun je de
hulp inroepen van het rookmelderteam.

Ben je zelf, vanwege verminderde mobiliteit, niet meer in staat rookmelders
te plaatsen? De snelste manier om je huis van rookmelders te voorzien is
iemand in je omgeving te vragen om de rookmelders voor je op te hangen.
Lukt dat niet? Dan staat het rookmelderteam voor je klaar. Het
rookmelderteam bestaat uit meer dan 3000 vrijwilligers die door de
Brandweer zijn getraind en precies weten hoe en waar ze een rookmelder
moeten ophangen. In heel Nederland komen ze rookmelder(s) ophangen bij
mensen die dat vanwege verminderde mobiliteit niet meer kunnen. Ze
nemen dan ook direct een paar veiligheidsstappen met je door. Zo geven ze
tips om brand te voorkomen en hoe je jezelf bij brand in veiligheid brengt.
Hoe schakel je het rookmelderteam in?
Kun je zelf geen rookmelders plaatsen en is er in je omgeving niemand die
dat voor je kan doen? Bel naar de Nederlandse Brandwonden Stichting op
0251 - 275 555, meld je aan een geef je adresgegevens door. Vervolgens
wordt er gekeken welke vrijwilliger bij jou in de buurt woont. Per post
ontvang je de contactgegevens van de vrijwilliger, met wie je daarna zelf
telefonisch een afspraak kan maken.
De vrijwilliger komt op de afgesproken tijd bij je langs, plaatst de
rookmelder(s) en geeft een aantal handige tips! De plaatsing door de
vrijwilliger is gratis. De rookmelders betaal je zelf. Heb je nog geen
rookmelder in huis? Direct aanschaffen en (laten) plaatsen.
Bron: Webshop Nederlandse brandwondencentrum.
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MET DE MUSEUMCLUB NAAR DE ABDIJ VAN EGMOND.
Op 25 mei ging de museumclub naar de Abdij van Egmond. Omdat de
mogelijkheid bestond om met maximaal 40 personen te komen waren er
naast de leden van de museumclub ook andere KBO leden aanwezig. We
gingen er naar toe met een touringcar. Na een vlotte tocht arriveerden we
nog voor 10 uur in Egmond Binnen bij de Abdij. Hier werden we ontvangen
met koffie/thee en gebak.

Het programma was iets gewijzigd, deze begon met de lezing van Leo Fijen.
Een verhaal, vlot verteld, maar zoals men van Leo Fijen gewend is met een
boodschap, dit keer met de tien waarden van kloosterleven voor het bestaan
in ons dagelijks leven.
Het lijkt allemaal zo
logisch als je het hoort,
men staat er alleen niet
bij stil. En stil zijn is dus
één van de waarden
om naar de stem van je
hart te luisteren , zoals
ook om structuur in je
dag aan te brengen,
meer in het heden te leven, vrede te sluiten met jezelf en je naaste,
vriendschap maakt ons tot een fijner mens. Kijk naar wat er gebeurt in je
leven en benoem waar je dankbaar voor bent, koester dat men elkaar kan
ontmoeten en laat dit ook blijken, door een briefje of een kaartje aan de
ander te sturen, of bel even op om de ander een hart onder de riem te
steken. Zing je eigen lied, wandel een stukje of verzorg planten en bloemen,
laat je helen door de schepping. Ervaar de verbondenheid met anderen. Als
je dit doet , ben je niet eenzaam maar kun je het woord omdraaien, samen
met die ene, dan ben je niet alleen, kun je ook omdraaien: een met allen.
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Na de lezing, waar iedereen stil van was geworden, gingen we naar de
winkel in de Benedictushof met een keur aan kerststallen, mooie kaarsen,
kaarten, bier, jam, honing en boeken en kwamen we weer met beide benen
op de grond.

Daarna was het tijd voor het middaggebed met de monniken in de kerk van
de Abdij, een moment je rust in stilte nemen. Hierna volgde een heerlijke
lunch waarna twee vrijwilligers ons in twee groepen meenamen voor de
rondleiding door de tuinen waarbij ze de geschiedenis van de Abdij, die
teruggaat tot de tijd van Bonefatius, vertelden.
Ook bezochten we de
kaarsenmakerij waar een
broeder uitleg gaf over het
maken van kaarsen, steeds
opnieuw in een bad
dompelen, vaak vele malen
om de juiste dikte te krijgen
en vertelde dat veel van de
kaarsen bestemd zijn voor
kerken en hoe de kleuren
aangebracht worden. Een
tijdrovend werk dus.
Rond 4 uur vertrokken we
richting Delft, sommigen
bepakt en bezakt, maar allen
in een vrolijke stemming
terugkijkend op een fijne
dag.
Wil Dagli.
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De tien waarden van kloosterleven voor jullie bestaan:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Stil zijn om de stem van je hart te horen, de diepste stem.
Breng structuur aan je dag, met vaste afspraken voor ochtend,
middag en avond. Dan vliegt de tijd niet door je vingers en leef je
meer in het heden.
Sluit vrede met jezelf en je naaste, vriendschap maakt je tot een fijner
mens.
Schrijf elke dag op wat er gebeurt in je leven. En benoem waar je
dankbaar voor bent. Dankbaarheid maakt je hart zacht.
Koester dat je elkaar weer kunt ontmoeten. Corona heeft ons geleerd
dat ontmoeting niet vanzelfsprekend is. Schrijf iedere week iemand
een briefje of een kaart om te zeggen dat je niet zonder die ander kunt
leven.
Bel iedere dag iemand op om de ander een hart onder de riem te
steken.
Zing iedere dag je eigen lied. Als je zingt ben je met iedereen in de
wereld verbonden en niet alleen.
Wandel je vaste rondje rond huis en laat je helen door de schepping.
Als je niet kunt wandelen, verzorg een plant of bloemen. Als je dat
doet, weet je diep van binnen dat niet alles van jou afhangt en dat de
Schepper ook voor jou zorgt.
Bidden, op vaste tijden. Om je boosheid uit handen te geven, om je
lege handen te tonen en om nieuw leven te mogen ervaren door de
verbondenheid met allen die bidden.
Als je dit doet, ben je niet eenzaam maar kun je dat woord omdraaien:
samen met die ene. En dan ben je niet alleen. Kun je ook omdraaien:
een met allen.
Leo Feyen
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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. G.A. van der Westen, tel.: 06 - 307 180 99;
e-mail: gerardvanderwesten@hotmail.com
Bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur.
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
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