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EEN WONDERLIJKE KERST: KERSTMIS 2020    
 

De kerstdagen komen eraan. Jawel!   

Wie weet wordt het wel de origineelste Kerstmis van jaren. 

Zoeken naar een contact, creatief omgaan met de maatregelen van de  

R.I.V.M. In ieder geval geen traditionele Kerstmis dit jaar. 

 
Wat te doen met de lange kersttafel die u zo gewend bent? 

 
Het schept verwarring misschien ook boosheid?  Of zijn we er neerslachtig 

van geworden? We zitten nu eenmaal  in een soort van 

adventsquarantaine. En dan is juist een feest  als kerst broodnodig. 

Dit wereldwijde probleem zet de hele wereld op zijn kop. 

De reclamewereld  weet er wel raad mee. Snel de koppen maar eens in de 

krant. Legpuzzels: de verkoop ervan is echt geëxplodeerd.  Of deze: 

comeback op  spelletjesavond zorgt voor run op bordspellen. Bij die laatste 

denk ik dan, dan moet je wel bij elkaar mogen komen. 

 
Maar toch is Kerstmis een hoopvol  feest. Niet de situatie 

is u de baas, maar andersom.  We zijn creatief  genoeg 

om er iets moois van te maken. En is het niet zo dat het  

jonge gezin van  Maria, Jozef en het kindje Jezus ook niet 

tal van ontberingen en afwijzingen kende, dat in stilte 

verwerkte en steun ondervond  bij de meest basale 

mensen uit die tijd. Zij blijven wat mij betreft in het 

middelpunt staan van Kerstmis.                        .  

Ik kreeg laatst een tip. 

Schrijf per dag eens drie dingen op waar je blij van wordt.  

B.v. een foto van een pasgeboren kleinkind, het behalen van een rijbewijs 

van een ander kleinkind, de zon die schijnt, een  mooie bos bloemen of van 

de  trouwe info van de KBO. Dat is voor iedereen anders, maar het helpt 

wel. In die zin is er ondanks sober- en somberheid ook hoop. 

 

Deze manier van denken draagt wellicht bij tot een  mooi, een wonderlijk 

Kerstfeest, een feest zoals nog nooit eerder is vertoond. 

Dat wensen we u toe, 

 
Namens het bestuur van de KBO Afdeling Delft,     Paul Dresmé, voorzitter. 
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt het dubbelnummer 12 - 1 voor de maanden december 2020 en 

januari 2021,  met weer nieuwe informatie.  

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

volgende artikelen: 

 
- Kerstboodschap van de voorzitter, zie pag. 3. 

- Kerstviering 2020, zie pag. 7. 

- Reizen KBO Delft,  zie pag. 10. 

- En nu….. met Kerst?, zie pag.11.  

- Artikel over brandveiligheid in huis, zie pag. 13, 14 en 15. 

- Nieuwsbrieven van KBO-PCOB, zie pag. 16. 

Nummer 2 - februari 2021, verschijnt op 27 januari 2021,  

copy inleveren vóór 16 januari 2021. 

 

  

De redactie wenst u prettige Kerstdagen en een 

voorspoedig en gezond 2021. 

 

Namens de redactie  Leo Persoon 

 

 

 

Aandacht       

 

Aandacht is een variatie van liefde. 

Ze is een geschenk dat je ontvangt en geven kunt. 

Ze verspreidt licht. Ze haalt, mensen uit de schaduw. 

Ze is attent en creatief.  
Ze denkt aan wie in deze dagen gemist wordt. 

Aandacht is voedsel voor de ziel. 

Onmisbaar als de liefde. 

 

 



 

 

5 

 

AGENDA – december 2020 – januari 2021 

 
  1 dec. Creaochtend. 

 Aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 10.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

In de maand december is er geen wandelen en geen bowlen. Dit in 

verband met de coronamaatregelen, die naar verwachting nog niet zullen 

wijzigen voor de maand december. 

We gaan er vanuit, dat het in januari 2021 wel weer mogelijk is. 

 
  5 jan. Creaochtend. 

 Aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 10.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

12 jan. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.15 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.30 uur. 

 
 26 jan. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 
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VERJAARDAGEN DECEMBER 2020 
 
90 jaar 

Mevr. W.C. Planken-Schroer  Betje Wolfflaan 1 23 dec. 

Mevr. C.M.T. Schaareman  Rietveld 153  24 dec. 

Mevr. A.H. Soei Toe-Sosef  Mozartlaan 316  30 dec. 

Mevr. W.E.H. Verleg-Kruijswijk  M.v.Reigersberchstr.43 30 dec. 

 
85 jaar 

Mevr. C.W. Arkestijn   Seringenstraat 19 

      Schipluiden 10 dec. 
Mevr. A.C. Bosch-Toussain  Chirurgijnstraat 64 10 dec. 

Mevr. G. van Es   Brasserskade 191 12 dec. 

 
80 jaar 

Mevr. P.A.M. Pieterse   Zuideinde 237    7 dec. 

Mevr. J. Bazuin-Heijink   Artemisstraat 94 18 dec. 

 

VERJAARDAGEN JANUARI 2021 
 
95 jaar 

Mevr. A.P. Jansen   Vorrinkplein 824 19 jan. 

 
90 jaar 

Mevr. M.M. Dries-van Dorp  Cort. v.d.Lindenstr.171 10 jan. 

 
85 jaar 

Mevr. M.G. v.Altenburg-Schulenberg Prof. Henketstraat 35 11 jan. 

Mevr. D. Sitskoorn   Jacob Gilleshof 9 11 jan. 

Mevr. A.K. Dahmeijer-v.d.Toorn  Cort.v.d.Lindenstr. 57 19 jan. 

Mevr. D.W. Zuiderwijk-Vissenberg v.Adrichemstraat 381 30 jan. 

 

75 jaar 

Dhr. A.W.J. van Riet   Voorhaven 15 

     Den Hoorn  31 jan. 
70 jaar 

Dhr. W.T. Tetteroo   Mozartlaan 284    2 jan. 

Allen van harte gefeliciteerd. 
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NIEUWE LEDEN 

 
Mevr. P. Bes    Oude IJsbaan 119 

Mevr. H. Maat    Elzenlaan 39 

Mevr. E. Goetheer   Delfgauwseweg 295 

Mevr. G. van den IJssel  Jacob Gilleshof 20 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO. 

 

OVERLEDEN LEDEN  
(voor zover bij ons bekend) 

 

Dhr. H. Witteman   Jan Campertlaan 163 

Dhr. P. Ruygrok   Oostsingel 32 

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

In de vrede van onze verrezen Heer. 

 

KERSTVIERING IN 2020. 

 
In de lNFO van oktober en november hebben wij uw aandacht gevraagd 

voor de Kerstviering. Helaas heeft het bestuur dit jaar moeten besluiten dat 

wij deze dit jaar niet door (kunnen) laten gaan. De mogelijkheden in de kerk 

zijn te minimaal zodat er van een mooie invulling van een Kerstviering geen 

sprake kan zijn. 

 
Als bestuur houden we ons vast aan de goede berichten die er zijn rond 
een eventueel vaccin en hopen dan ook dat we volgend jaar weer een 
mooie Kerstviering met een sprankelend vervolg in ‘De Wending’ kunnen 
hebben. 
 

Diegenen die zich aangemeld hebben, zijn inmiddels benaderd door 

diegene waarbij men zich aangemeld heeft. 

 

Namens het bestuur, Wil Dagli. 
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BESTE LEDEN 

   
 Wat te schrijven als er niets mogelijk is. 

 We willen graag activiteiten organiseren maar door alle  

maatregelen lukt dat niet.  

 

Modeshow Boskoop  

Ik heb nog geen contact gehad met de Firma Klooster. Ga dat nog wel 

proberen. 

Winterschool 

Wat betreft de Winterschool denk ik dat er deze keer ook niet veel te 

organiseren valt of er moeten grote versoepelingen komen. Ik denk zelf van 

niet en dat we ons moeten richten op de Zomerschool volgend jaar. 

Bingo 

We blijven hopen dat er wat ruimte komt voor de bingo, ik kan op een 

gegeven moment wel in de Wipmolen voor max. 20 personen gaan draaien 

maar dan zitten we wel met de zaalhuur. 

 
Zoals we al een tijd zeggen “geduld hebben”  

 
Jetty van der Graaf 

 

COMPUTERCURSUSSEN 
Door verschillende leden ben ik benaderd of er nog computercursussen 

gegeven gaan worden. In principe kan dat, maar ik wil eerst inventariseren 

of er voldoende deelnemers zijn en voor welke soort cursus (ipad, tablet, 

laptop of anders) er belangstelling is. Een basiscursus omvat 5 lessen.  

Na het volgen van de basiscursus bestaat er de mogelijkheid om 

maandelijks bij elkaar te komen om de stof van de basiscursus verder uit te 

werken of problemen en speciale wensen te behandelen.  

De bedoeling is om medio februari 2021 met de cursussen te starten. 

De cursussen zullen worden gegeven in de pastorie aan de Nassaulaan nr. 

2. De kosten bedragen € 25,- exclusief eventueel een cursusboek. 

 
U kunt zich opgeven bij: 

Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89  of per email: lpersoon@ziggo.nl 
 
Wel graag aangeven welke cursus uw belangstelling heeft. 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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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:  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 

 
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 
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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 

 

  
 
 

REIZEN KBO DELFT   

   
Dit is alweer de laatste INFO van dit 

onvergetelijke jaar 2020. Het is 

november, de zon schijnt en het is 21 graden, wat een mooi 

weer is voor deze periode  in het jaar. 

Verder houdt corona ons bezig met veel regels waar we ons aan moeten 

houden om erger te voorkomen. Reizen met groepen en zonder 

mondkapjes zit er helaas voorlopig niet in.  

Wij houden u op de hoogte, zodra er weer betere perioden 

voor reizen aankomen. 

Zie ook op de site: www.kbo-delft.nl/reizen      

 

Ons advies is zorg goed voor u zelf en voor elkaar.  

 

Wij wensen u een leuk Sint Nicolaasfeest, 

prettige en gezellige Kerstdagen en een voorspoedig 

2021. 

   

Reiscommissie: Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm.  

tel:3809576
http://www.kbo-delft.nl/reizen
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EN NU …. MET KERST? 
 
Dit jaar dreigt een voor velen eenzame Kerst. Door de angst om het 

Coronavirus op te lopen zien we onze contacten steeds minder, omdat veel 

activiteiten worden afgezegd.  

 
Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt om te laten ervaren dat er 

aan de leden wordt gedacht. Veel deelnemers uit de coalitie Een tegen 

Eenzaamheid (waaronder de KBO en PCOB) hebben voor dit jaar een 

gezamenlijk initiatief ontwikkeld om in elk geval ouderen, die aan huis 

gekluisterd zijn, juist dit jaar een plezierige Kerst te bezorgen. Vanwege het 

virus is het niet mogelijk gezamenlijk te eten of een viering in de kerk bij te 

wonen, zult u denken.  

 
Maar we moeten niet kijken naar wat er niet mogelijk is, maar wat WEL 

MOGELIJK is. Dit jaar kan er met medewerking van Delftse studenten 

kerstattenties en/of een maaltijd thuis worden bezorgd!  

 
Een teken van leven dat u niet wordt vergeten. In elk geval wordt er 

gezorgd voor een contact moment, voor het maken van een praatje of het 

afgeven van een attentie. Studenten van de Delftse studentenverenigingen 

zetten zich in voor het afgeven van een attentie en het bezorgen van een 

maaltijd. Hiermee is een vorm van contact geborgd. Is dat verantwoord, 

vraagt u zich af? JA, is het volmondige antwoord.  

 
Indien u ter gelegenheid van de komende Kerst een attentie wilt 

ontvangen, of gebruik wilt maken van een gratis maaltijd, moet u zich wel 

even aanmelden. Met daarbij de aantekening of u een attentie wilt of een 

gratis maaltijd. 

 
Aanmelden kan tot 12 december 2020 bij de penningmeester van de 

SSBO, Op werkdagen van 10.00 tot 19.00 uur.,  

 
Telefonisch 015 – 256 78 38, of per e-mail: penningmeester@ssbodelft.nl.  

 
Wie weet welke aardige contacten uit dit initiatief blijvend zijn en wordt 

Kerst 2020 voor u heel bijzonder, om meer dan één reden! 

 
Chris van Wijk penningmeester SSBO 

mailto:penningmeester@ssbodelft.nl
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Advertentie 
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BRAND 
 

Brand kan iedereen overkomen. De meeste slachtoffers vallen onder 

senioren die minder mobiel zijn en daardoor minder goed kunnen vluchten. 

Daarom vindt KBO-PCOB het belangrijk dat u weet hoe u brand kunt 

voorkomen en wát u moet doen als er toch brand ontstaat. 

Brand in huis wordt meestal door mensen zelf veroorzaakt. En vaak wordt 

een brand laat ontdekt. Binnen drie minuten kan een klein vuurtje tot een 

uitslaande brand leiden, daar hoeft geen lucifer aan te pas te komen. Leest 

u daarom onderstaande tips goed door. 

 

HOE VOORKOMT U BRAND? 

 

Rookmelders.  Om een brand snel op te merken en u te alarmeren heeft u 

minimaal één rookmelder nodig. Die hangt u in de gang of hal, tussen 

voordeur en de slaapkamers. Heeft uw huis meerdere verdiepingen, hang 

dan op iedere verdieping een rookmelder op de overloop, ook op zolder.  

 

Koolmonoxidemelder  Als u een gaskachel, geiser, CV-ketel of open vuur 

in huis heeft, is het heel belangrijk om een koolmonoxidemelder te hebben.  

 

Goede vluchtroute. Een brand gaat snel. U heeft weinig tijd om na te 

denken. Zorg dat u de route vanuit de kamers naar de buitendeur kent, ook 

in het donker. Bedenk ook een route voor als de trap en / of voordeur 

geblokkeerd is. Houd regelmatig een oefening en pas de routes aan als er 

iets aan de situatie is veranderd. Bepaal ook wie de huisdieren meeneemt. 

 

Weet waar uw sleutels liggen. Het gebeurt helaas te vaak dat mensen 

niet wegkomen uit een brandend huis, omdat ze de sleutels niet kunnen 

vinden. Een vaste plek is van levensbelang!  

 

Rook niet in bed!  Roken in bed is levensgevaarlijk. Laat sigaretten en 

sigaren niet toe in uw slaapkamer. Wanneer u met een brandende sigaret 

of sigaar in slaap valt, kan uw matras in brand raken. 

Controleer altijd of sigarettenpeuken helemaal uit zijn. 
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Onderhoud CV-ketel, geiser of gaskachel en ventilatiesysteem. CV-

ketels, geisers en gaskachels verhogen het risico op brand als ze niet goed 

functioneren of als er vuil in zit. Laat deze één keer per jaar controleren en 

reinigen. Hier hoort ook het onderhoud van het ventilatiesysteem bij. U kunt 

hiervoor een onderhoudscontract afsluiten met een erkend installatiebedrijf. 

Hebt u een huurwoning, vraag dan hoe de verhuurder dit geregeld heeft. 

 

Zet apparaten uit. Zet alle apparaten helemaal uit als u ze niet gebruikt, 

ook als u even van huis gaat. Trek desnoods de stekker eruit. De stand-by 

stand (er blijft dan een lichtje branden) gebruikt u alleen als u zeker weet 

dat u het apparaat binnen een paar minuten weer nodig hebt. 

 

Gebruik geen water bij vlam in de pan. Gebruik nooit water als u een 

vlam in de pan hebt. Het brandende vet spat uit de pan, dit kan brand 

veroorzaken. En u kunt zichzelf verwonden. Schuif een deksel van u af 

over de pan en laat die zitten tot het vuur gedoofd is. U kunt ook een kleine 

blusdeken gebruiken. Deze zijn te koop bij bouwmarkten, doe-het-

zelfzaken of winkels met huishoudelijke apparatuur. Blijf in de keuken 

tijdens het koken. 

 

Elektrische apparaten. Door de combinatie van stof en hoge temperatuur 

kan brand in elektrische apparaten ontstaan. Maak het filter van uw 

wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Houd brandbare materialen uit de 

buurt van elektrische apparaten. 

 

Elektrische dekens zijn brandbaar. Elektrische dekens kunnen brand 

veroorzaken. Als u een elektrische deken bij het opbergen te strak vouwt, 

kan de bedrading beschadigd raken. Bij gebruik kan er kortsluiting en 

vervolgens brand ontstaan. 

 

Voorkom kortsluiting. Controleer zichtbare snoeren regelmatig op 

beschadigingen. Zet snoeren nooit vast met krammen of spijkers om 

kortsluiting en brand te voorkomen. 

 

Beperkt aansluiting op verlengsnoer. Sluit niet te veel apparaten aan op 

een verlengsnoer. Deze kan oververhit raken. Als u een kabelhaspel 

gebruikt, rol die dan helemaal af. Opgerold wordt het snoer te warm, 

waardoor er kan brand ontstaan. 
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Stekkerdozen.  Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. 

Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. Sluit 

geen stekkerdozen op stekkerdozen aan. 

 

Lucifers en kaarsen. Bewaar lucifers en kaarsen buiten bereik van kleine 

kinderen. Brand geen kaarsen dichtbij gordijnen of tochtige plekken. Plaats 

kaarsen altijd in een stevige kandelaar. 

 

WAT ALS HET ER TOCH BRAND UITBREEKT? 

 

Zorg dat alle inwonenden weten dat er brand is en zorg dat iedereen naar 

buiten gaat. Bel buiten 112 of druk op uw persoonlijk alarm. 

Geef uw naam, adres en woonplaats en vertel wat er nodig is. 

Blijf aan de lijn, de telefonist kan u nog vragen willen stellen of advies 

geven over wat u het beste kunt doen. 

 

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB 

 

Advertentie 
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WILT  U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WAT ER SPEELT 

IN DE KBO-PCOB LANDELIJK, ABONNEER U DAN OP DE 

NIEUWSBRIEVEN 

KBO-PCOB verstuurt gratis twee soorten digitale nieuwsbrieven. 

 

KBO-PCOB.nu 

Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden en niet-leden. Hiermee blijft u op 

de hoogte van de belangenbehartiging voor senioren, landelijke en lokale 

acties op onze speerpunten en onze visie op thema’s die ouderen raken. 

Ook verwijzen we u naar artikelen uit ons online magazine of uitkomsten 

van onze onderzoeken. 

 

KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks en is gratis. 

 

KBO-PCOB Verenigingsnieuws 

Dit is de digitale nieuwsbrief waarmee u als lid van KBO en PCOB op de 

hoogte blijft van alles wat er speelt binnen de vereniging.  

In KBO-PCOB Verenigingsnieuws leest u over boeiende activiteiten en 

leerzame trainingen, krijgt u handvatten om zelf praktisch aan de slag te 

gaan en vindt u aantrekkelijke ledenvoordelen. Als kaderlid of andere 

vrijwilliger binnen de lokale afdelingen kunt u met deze nieuwsbrief uw 

achterban voorzien van actuele en relevante informatie. 

 

KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt tien maal per jaar en is gratis. 

oor 
 

 

Zeker weten dat u niets mist? 

Meld u dan nu aan!  Dit kan via de website 

KBO-PCOB.nl/nieuwsbrieven,  

of telefonisch 030-3400600. 

Niet wat u zocht? Opzeggen kan altijd. 
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UIT HET ARCHIEF (84) 
 

De honderdjarige uit de vorige Info bracht mij op het idee om dit keer enige 

aandacht te schenken aan honderdjarigen in het algemeen en aan paar 

van hen in het bijzonder. De eerste honderdjarige die ik binnen de KBO 

ontmoette was een van de oud-voorzitters, Huub Middelkoop, die deze 

leeftijd bereikte op 30 oktober 2010. Hij was voorzitter van de afdeling Delft 

van 1976 tot 1981 en daarna nog tot 1999 tweede voorzitter. Dat heeft hij 

dus tot zijn negenentachtigste volgehouden. In zijn tijd werd ons 

vijfentwintigjarig bestaan gevierd met de opvoering van de operette Im 

weisen Rösl. Voor zover mij bekend zijn er momenteel nog twee 

honderdjarigen in de afdeling. 

 

De volgende honderdjarigen vind ik in mijn eigen familie. Zowel een oom 

als een tante van moederszijde bereikten de leeftijd van respectievelijk 101 

en 100 jaar terwijl een goede derde 97 werd. Wat dat betreft maak ik dus 

wel kans om ook de 100 te halen. Die kans wordt trouwens, volgens de 

wetten van de statistiek, elke dag groter en daar ben ik niet rouwig om 

zolang de gezondheid maar op peil blijft. 

 

Momenteel wonen er in Nederland ruim 2200 honderdjarigen en dat zijn er 

in 2025 waarschijnlijk weer twee keer zoveel. Vrijwel zeker horen daar dan 

velen van ons ook nog bij. In 1900, maar dat is natuurlijk erg lang geleden, 

waren er nog maar tien honderdjarigen in heel Nederland. 

 

Nog even terug naar 1978, het jaar van ons vijfde lustrum. Wat waren wij 

toen nog piepjong maar velen herinneren zich ongetwijfeld nog wel dat dat 

jaar het drie-pausenjaar was. Paulus VI was paus tot augustus, Johannes-

Paulus I in de maand september (33 dagen) en Johannes Paulus II was 

paus in de rest van dat jaar en bleef dat tot 2005. Het was ook het jaar dat 

het CDA de gemeenteraadsverkiezingen won met ruim 32% van de 

stemmen. Dat is meer dan de verwachte uitkomst in maart 2021. Op 

voetbalgebied beleefde PSV een droomseizoen onder andere omdat het 

voor de zevende keer landskampioen werd. Maar de voetbalhistorie houd 

ik niet zo goed bij zodat er wellicht meerder droomseizoenen voor PSV zijn 

geweest. En de kerken en de Tweede Kamer verzetten zich in 1978 hevig 

tegen de neutronenbom. 
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Al die wetenswaardigheden weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd. Ik zoek ze 

op in de boeken of op het wereldwijde web waar vrijwel alles op te vinden 

is. U kunt dat ook allemaal zelf opzoeken maar dan stoot u mij wel het 

brood als stukjesschrijver uit de mond. En ik wil nog wel een tijdje 

vrijwilliger blijven. 

 

En zo gaan wij weer naar Kerstmis en hoogstwaarschijnlijk met dezelfde 

beperkingen die wij al de hele zomer ervaren. Maar wel met een nieuwe 

president van de Verenigde Staten en wie kan daar tegen zijn? Wij moeten 

twee maanden met deze Info doen en ik vrees dat het lezen van deze Info 

die tijd niet opvult. Gelukkig geeft de bibliotheek ons nog voldoende stof tot 

lezen zolang die open blijft natuurlijk. 

 

En wat Kerstmis betreft wens ik U alvast een Zalig Kerstfeest zoals dat wij 

al als kleine kinderen al geleerd hebben en dat sluit dan tevens een 

Gelukkig Kerstfeest in en de beste wensen voor het nieuwe jaar natuurlijk. 

Dat nieuwe jaar geeft ons wellicht weer betere perspectieven en 

overwinnen wij dan het wereldwijde virus. 

 

Koos de Ridder. 

Advertentie 
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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 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 
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