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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
Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en
voor informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met:
Mevr. Margriet van Heese, Weegplaats 7, 2614 GW Delft.
Tel.: 06 – 288 711 04, (van 18.00 uur tot 19.00 uur).
E-mail: margriet1953@hotmail.com
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 nummer 3, voor de maand maart 2022, met weer nieuwe
informatie.
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de
volgende artikelen:
-

In memoriam Joop Richaers, zie pag. 7.

-

Een bijdrage van onze voorzitter, zie pag. 8.

-

Oproep deelname onderzoek woonwensen ouderen, zie pag. 13.

-

Gezocht Delvenaren van 85 jaar en ouder, zie, zie pag. 14.

-

Gemeentelijk seniorenbeleid en
gemeenteraadsverkiezingen, zie pag. 15.

Namens de redactie,
Leo Persoon.

De contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 27,50.
Graag vόόr 1 mei 2022 betalen, op rekeningnummer:
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 4 - april 2022 verschijnt op 30 maart 2022.
Copy inleveren vóór 18 maart 2022.
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AGENDA MAART 2022
1 mrt.

Creaochtend.
aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien.
Aanvang: 9.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

7 mrt.

Computercursus tabletgebruikers.
Aanvang: 09.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

8 mrt.

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

9 mrt.

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

10 mrt.

Modeshow Boskoop
Vertrek: 9.15 uur vanaf de Nassaulaan 2.
9.45 uur vanaf de Bachsingel (wokrestaurant).

15 mrt.

Computercursus Ipadgebruikers.
Aanvang: 09.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

17 mrt.

Bingo.
Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

21 mrt.

Computercursus laptopgebruikers.
Aanvang: 09.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

22 mrt.

Bowlen.
Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’.
Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.
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VERJAARDAGEN MAART 2022
85 jaar
Mevr. A.G.M. Strengers – v.d. Kleij
Mevr. C.C. Nooijen – v.d. Sman

Jan Thomeelaan 70
Diamantpad 8

10 mrt.
19 mrt.

80 jaar
Mevr. M.J.Th.G. de Groot – Verouden Julianalaan 92
Mevr. G.W.M. Kras – van Oijen
C. v.d. Lindenstr. 55
Mevr. A. v. Adrichem – Vissenberg
Koepoortstraat 47

6 mrt.
17 mrt.
20 mrt.

75 jaar
Mevr. M.M.A. van Dijck
Dhr. J.J.M. Kuijpers
Mevr. J. Bergmans – v.d. Ent
Mevr. M. Borsje

12 mrt.
13 mrt.
19 mrt.
19 mrt.

J. Campertlaan 3
Tweemolentjeskade 51
Buitenhofdreef 104
A. Jacobsstraat 104

Allen van harte gefeliciteerd

NIEUWE LEDEN
Mevr. E. M. van Meurs-van Beers
Mevr. G. M. Olierook
Mevr. R.A.G.M. Gevers-van Houten
Dhr. C.E.A. Gevers
Mevr. I. Verschuur
Mevr. I.A.G.H. de Waal
Mevr. C.J. Brouwer-Isbrucker
Mevr. L. van der Wel
Mevr. A.C.M. Papendrecht-Poelman

Voordijkshoorn 99, Den Hoorn.
Van Schuylenburgstraat 14 B.
Wulppad 16.
Wulppad 16.
Geerboogerd 6.
Letland 30.
Afrikalaan 152.
Vorrinkplein 624.
Oostsingel 179 A.

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom
als lid van de KBO
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OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)
Mevr. A.M. Idzes-van Leeuwen
Mevr. J.J.M. Richaers - Adelmeijer
Mevr. M.M. van Santen – van Ernst
Mevr. A.C.A. Stolk – Henneveld
Mevr. B.M.C. Zeegers

Mozartlaan 176
Churchillaan 72
Laan van Nootdorp 52, Nootdorp
Zusterlaan 52
Zagwijnpad 132

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

Advertentie
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IN MEMORIAM JOOP RICHAERS
Op 3 februari j.l. is Joop Richaers op 88-jarige
leeftijd overleden.
De rouwkaart vermeldt niet dat zij een
gekwalificeerd juriste was. Ook staat niet vermeld
dat haar een hoge koninklijke onderscheiding
was toegekend. Wel was op de voorpagina een
prachtige icoonschildering afgedrukt; Joop kon
heel mooi schilderen.
Die kaart typeert haar: uiterst bescheiden maar
onmiskenbaar hoog gekwalificeerd.
Ik ontmoette haar voor het eerst in 1964. Zij werkte bij de
Vincentiusvereniging in Den Haag. Als haar man Rob haar ‘smorgens achter
op de fiets naar kantoor bracht kon je ze al van verre horen aankomen. Ze
spraken met elkaar op luide toon.
Wie haar heeft gekend en heeft mogen meemaken, zal zich herinneren hoe
zij bij het verkondigen van een standpunt en bij het verdedigen van een
goede zaak dat deed met luider stem.
Joop heeft haar hele leven zowel beroepsmatig als vrijwillig bijgedragen aan
zorg voor de maatschappij.: ze was lid van de gemeenteraad, ze was
behulpzaam in de parochie, ze steunde haar man, die pastoraal werker was,
ze werkte voor de voedselbank enz.,enz..
Vele jaren was ze ook actief voor ouderen in onze KBO en in het bestuur
van de samenwerkende ouderenbonden
(SSBO).
Kort voor haar overlijden mocht ik haar
bezoeken. Ze wist hoe laat het was. Ze keek
de dood recht in de ogen, zo dapper.
We haalden herinneringen op en hebben
zowaar best gelachen.
We gedenken haar met groot respect en veel
dankbaarheid.
In paradisum deducant te angeli, mogen de
engelen je geleiden naar het paradijs.
Piet Duijndam
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HET ZAL TOCH NIET WAAR ZIJN…..?
Dat gevoel van……. Het land ligt weer open. We mogen weer wat.
Heerlijk toch? Als nou iedereen eens gewoon thuis blijft of leuke dingen gaat
doen en er geen demonstraties met alle gevolgen van dien zijn voor of tegen
de coronamaatregelen, voor of tegen de booster, voor of tegen de
QRcode…………
Als ik het voor het zeggen had, boog ik, uiteraard zonder geweld, de
negatieve spiraal om naar de positieve kant.
Kom uit uw bubbel, nog wel uitkijken en verstandig omgaan met de
mond/neusmaskers en weer meedoen met allerlei activiteiten. Het KBO
bestuur heeft er zin in.
Vindt u uw lidmaatschap belangrijk genoeg, maar doet u niet mee met de
geboden activiteiten? Wellicht kunt u gebruik maken van onze
ouderenadviseurs of degenen die u helpen bij het invullen van de aangifte
inkomstenbelasting. We hebben heel wat kennis in huis. Maak er gebruik
van.
Zij verdienen een bloemetje, net als de paus die het dit jaar schijnbaar met
Pasen zonder tulpen uit Nederland moet doen. Heeft u dat ook gelezen?
Denkt u mee over het programma dat u geboden wordt? Wat een leuk
initiatief om legpuzzels te ruilen. Geweldig! (zie vorige info).
Zin in sportactiviteiten, of in de vliegende bieb of in het vrouwen kamerkoor
….? Het is er allemaal.
Een info vol met activiteiten ligt voor u. Weer eens een uitstapje maken met
de bus, op excursie of uitzien naar de Zomerschool georganiseerd door de
SSBO en samenwerking met o.a. de KBO?
O ja, er is nog wel een dingetje te bespreken. Heeft u al om u heen gekeken
voor nieuwe leden? Maandelijks komen erbij, maar ook vallen er leden af
door overlijden of verhuizen. We willen graag een bloeiende, enthousiaste
KBO afdeling zijn. DOET U MEE?
Ik sluit mij van harte aan bij de woorden van dhr. Koos de Ridder in de
vorige INFO en herhaal nog maar een keer.
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog
steeds EEN PRACHTIGE WERELD
Wees voorzichtig – streef naar geluk.
Een hartelijke groet,
Paul Dresmé
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BESTE LEDEN
Modeshow Boskoop
Voor de modeshow op 10 maart hebben zich op dit moment
28 deelnemers opgegeven. We gaan dus naar Boskoop!
Als u ook mee wilt, u kunt nog inschrijven tot 2 maart, dan
moet ik het definitieve aantal doorgeven i.v.m. bestellingen
bij de bakker.
Voor diegenen die nog niet betaald hebben, wilt u dit doen op rekening:
NL 42 RABO 0383 4562 07 t.n.v. J. v.d. Graaf, o.v.v. Modeshow Boskoop.
De bus vertrekt om 09.15 uur vanaf de Nassaulaan 2 (denk aan het betaald
parkeren) en om uiterlijk 09.45 uur vanaf de Bachsingel (wokrestaurant).
Bloemschikken
Op woensdagmiddag 13 april 2022 kunnen we onder leiding van Ria den
Hartog een paasstukje maken.
Kosten: € 17,50 voor leden, € 20,00 voor niet leden.
Ik heb nog geen voorbeeld en gegevens voor de ondergrond, maar dat
vertel ik in de volgende Info.
Afgaande van het kerststukje zal het best wel weer mooi worden.
Wilt u zich alvast opgeven dan kan dat.
Tussen 17.00-18.00 uur bij Jetty, 015 – 262 11 16 (niet in het weekend).
Bingo
De volgende bingo is op 17 maart 2022.
We beginnen zoals gewoonlijk om 14.00 uur in de pastorie aan de
Nassaulaan 2.
Omdat het de bingo voor de Pasen is doen we iets extra’s.
Wilt u zich voor 10 maart opgeven dan kan ik daar rekening mee houden
met de boodschappen.
Tussen 17.00-18.00 uur bij Jetty, 015 – 262 11 16 (niet in het weekend).
Jetty van der Graaf
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OVERZICHT 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
Het klaverjassen is elke maandagmiddag, nieuwe locatie is nog niet bekend.
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 2 e
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. Nieuwe deelnemers zijn
van harte welkom.
Inlichtingen: Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89
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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
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
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

Nu de coronamaatregelen gaan verdwijnen, kunnen we meer activiteiten
organiseren met meerdere deelnemers en zijn nieuwe deelnemers van harte
welkom.
Met name bij bingo, wandelen, bowlen en stoelyoga zijn nieuwe deelnemers
van harte welkom.
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OPROEP
DEELNAME ONDERZOEK WOONWENSEN OUDEREN
TANTHOF-OOST
TU Delft, Gemeente Delft en architectenbureau Inbo doen in de maanden
februari, maart en april onderzoek naar de woonwensen van ouderen in
Tanthof-Oost. Met als doel om de woonwensen van oudere bewoners in
Tanthof in beeld te brengen. De uitkomsten willen de onderzoekers
gebruiken voor het ontwikkelen van levensloopbestendige
nieuwbouwconcepten in Delft. Daarom zijn de onderzoekers op zoek naar
oudere bewoners in Tanthof-Oost die in februari of begin maart hieraan
willen meewerken, door bijvoorbeeld een enquête in te vullen en/of een
interview (30-60 min.) te geven.
Heeft u interesse om deel te nemen aan een interview of om een enquête in
te vullen? Neem dan contact met de projectleider:
Marije Peute
m.h.peute@tudelft.nl
06-38910399
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GEZOCHT: DELVENAREN VAN 85 JAAR EN OUDER
Een journalist, werkzaam voor het Algemeen Dagblad, wil graag een
rapportage maken over de veranderingen in Delft. Hij is daarvoor op zoek
naar Delvenaren met levenservaring, (mogen ook Delftenaren, dus import,
zijn) van 85 jaar en ouder. De vraag aan deze personen zal de titel van de
rapportage zijn:

‘Hoe heeft u Delft in de jaren zien veranderen’
De bedoeling is een persoonlijk gesprek, wordt dus een ‘portret’ van de
personen gemaakt, wat uiteindelijk zal leiden tot een rapportage, of een
bundeling van deze gesprekken in een boek.
Deze vraag is gesteld aan het bestuur van de SSBO (Stichting
Samenwerkende Bonden van Ouderen), daar deze echter geen leden heeft,
is deze vraag nu aan het bestuur van de KBO voorgelegd. Het bestuur van
zowel de KBO als de SSBO weten dat veel van onze leden wel het nodige
over deze veranderingen kunnen vertellen. Vandaar ook deze oproep in ons
eigen blad. Belangrijk om te weten is dat, indien u daar behoefte aan heeft,
de bestuursleden bereid zijn om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Mocht u belangstelling hebben, iets meer willen weten of u willen opgeven
voor een gesprek kunt hiervoor contact opnemen met
Wil Dagli – van den Broek,
Tel. 015-2562569 (tussen 17.00 en 18.00 uur).
Of per mail w.vandenbroek11@telfort.nl
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Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen

Gemeentelijk seniorenbeleid en
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart
Woensdag 16 maart 2022 worden de verkiezingen voor de nieuwe
gemeenteraad gehouden. Dit keer doen maar liefst twaalf partijen mee aan
de race. Maar we horen of lezen maar heel weinig wat de plannen op het
gebied van seniorenbeleid zijn van de verschillende politieke partijen. Door
de coronasituatie hebben de samenwerkende Delftse seniorenorganisaties
verenigd in de SSBO afgezien van het beleggen van een bijeenkomst met
de partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Delft, zoals
dat in de vorige verkiezingsperiode is gedaan. Om toch duidelijk te krijgen
voor de senioren waar hun belangen het beste worden behartigd, wil de
SSBO een kieshulp samenstellen en die publiceren op de site van de
SSBO.
De SSBO heeft de twaalf partijen die mee doen met de
gemeenteraadsverkiezingen op het volgende gewezen. Senioren van 65
jaar en ouder maken zo’ 20% uit van de Delftse bevolking. Zij vormen in
Delft een flinke groep die met een tamelijk hoog opkomstpercentage het
verschil kan maken. Zij hebben er alle belang bij dat er rekening wordt
gehouden met de specifieke situatie waarin zij verkeren.
De SSBO heeft al in september vorig jaar, toen de partijen bezig waren om
hun verkiezingsprogramma op te stellen, een aantal thema’s aangedragen
die zij van belang acht, namelijk koopkracht en budgethulp, integrale
aandacht voor wonen, zorg en welzijn, mobiliteit en verkeer, veiligheid,
digitalisering en zingeving. Nu is de partijen gevraagd schriftelijk te willen
melden welke plannen zij voor de komende raadsperiode hebben ontwikkeld
om deze onderwerpen aan te pakken.
Het is nu de bedoeling die reacties zo snel mogelijk te verwerken in een
kieshulp, zodat die op tijd voor de verkiezingsdatum kan worden
gepubliceerd op de site van de SSBO www.ssbodelft.nl . Een aantal partijen
hebben al aangegeven mee te willen werken.
Chris van Wijk
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UIT HET ARCHIEF (96)
“Schep vreugde in ’t leven”, dat is de slogan van de viering van het dertig
jarig bestaan van de afdeling Delft van de Katholieke Bond van Ouderen in
1983. Het was althans de titel van het optreden van de soubrette Suze
Veen, die de feestmiddag vulde met liedjes van Lou Bandy, Louis Davids en
andere beroemdheden, die luidkeels werden meegezongen door de
aanwezige feestvierende leden. Suze Veen is natuurlijk geen kamermeisje –
de letterlijke vertaling van soubrette - maar zangeres van vooral vrolijke
liedjes in operettes, enz. De bekende Delftenaar Pierre van Hauwe trad bij
die gelegenheid ook op met zijn nog bekendere madrigaalkoor.
De reiscommissie verzorgde een rijnreis en een bloembollentocht met twee
bussen vol en veel regen. Die regen vergezelde het gezelschap ook bij een
dagtocht naar Gent later in dat jaar ook met twee bussen. Een van die
bussen kampte ook nog met autopech. De grote reis ging dat jaar naar
Melhichstadt in de Beierse Alpen. Je komt nog eens ergens via het archief.
Maar we deden nog meer dan feestvieren en uitgaan. Wij manifesteerden
voor lagere woonlasten en voerden acties om meer te bewegen. Niet alleen
met kaarten maar ook door middel van fietsen, kegelen en jeu de boulen.
Het kegelen werd al gauw vervangen door bowlen waarvoor wij gelegenheid
vonden aan de Paardenmarkt. Dat adres staat dus al bijna veertig jaar op de
agenda. Voor jeu de boules gingen wij naar Stefanna totdat er een eigen
baan werd aangelegd achter het KBO-huis.
Ook aan geestelijke verzorging ontbrak het niet. Zo was de mis bij dat
jubileum met drie heren (dat kon toen nog) en werd uitgebreid aandacht
besteed aan de Maria van Jesse omgang met een voorlichtingsbijeenkomst
in de Maria van Jessehof vergezeld van dia’s. Ook werd nagedacht over
herstel van een oude traditie, de jaarlijkse retraite waaraan door velen met
weemoed werd teruggedacht. Het bestuur overweegt om in april 1984 weer
eens op retraite te gaan.
We kregen in 1983 ook nog voorlichting over de rechten en plichten, die aan
het ziekenfonds ontleend konden worden. Het is allemaal voorbij maar wij
herinneren ons nog wel dat bij diverse dokters de fondspatiënten een ander
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spreekuur en een andere ingang hadden dan particuliere patiënten. En de
zorgkosten rijzen intussen de pan uit. Maar de tijden zijn tenslotte veranderd.
Ook de gemeentepolitie deed nog een duit in het zakje met een praatje en
een film over inbraakpreventie. Dat vond toen plaats op het bureau van
politie aan de Westvest waar je momenteel niet meer zoveel politieagenten
ziet.
En ten slotte kreeg het KBO-huis aan de Nieuwe Plantage in 1983 nog een
uitgebreide opknapbeurt. Er werd behangen en geschilderd door vele
vrijwilligers maar waarvoor hebben we het allemaal gedaan? In ieder geval
voor de vele jaren die wij na 1983 nog van dat huis hebben genoten. Het
waren dus zeker geen kosten op het sterfhuis al is het intussen allemaal
vergane glorie voor onze afdeling.
Ik ontdekte dat er bij ons 30-jarig jubileum ook een feestlied werd gezongen.
Zou de tekst daarvan nog ergens te vinden zijn?
Koos de Ridder.

Wilt u lid worden of informatie ontvangen van de KBO, vul dan onderstaande bon in
en stuur deze naar KBO ledenadministratie Weegplaats 7, 2614 GW 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. 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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