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VOOR BETALINGEN ALGEMEEN:  

IBAN nummer: NL82 INGB 0001997617,   t.n.v. KBO - Afdeling Delft. 

Voor informatie over contributiebetalingen kunt u contact opnemen met: 

Dhr. Hans van Santen, tel.: 06 – 515 93 094  (van 17.00 tot 18.00 uur). 

 

VOOR BETALINGEN REISCOMMISSIE:  

IBAN nummer: NL75 INGB 0004925203,    

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen – Delft. 

 

ADRES KBO - AFDELING DELFT 

KBO - afdeling Delft 

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 en opzeggingen,  kunt u 

contact opnemen met: 

Mevr. Wil Dagli – van den Broek, Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft. 

e-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl   (tel.: 015 - 256 25 69 van 17.00 tot 18.00 uur). 

 

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 
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 2 voor de maand februari 2021,  met weer nieuwe 

informatie.  

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

volgende artikelen: 

 
- Contributiebetalingen, zie pag. 6. 

- Een Franciscaanse bank,  zie pag. 8 en 9. 

- Een nieuw fonds, zie pag. 9. 

- Dank je wel, zie pag. 10. 

- Herhaalde oproep voor een 2e secretaris, zie pag.15.  

- Een wonderlijk verhaal, zie pag. 16. 

- Hup in de benen, zie pag. 17 – 18 – 19 en 20. 

Nummer 3 - maart 2021, verschijnt op 24 februari 2021,  

copy inleveren vóór 15 februari 2021. 

 

 
 

Advertentie 
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AGENDA – februari  2021 
 

In de maand februari zijn er vooralsnog geen activiteiten gepland. 

Dit in verband met de coronamaatregelen, die naar verwachting nog niet 

zullen wijzigen voor de maand februari. 

 

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

bowlen en wandelen, zijn toegestaan dan zal ik de mij bekende  

deelnemers per email benaderen. 

 

Leo Persoon 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN - februari 2021 
 

95 jaar 

Mevr. J.E.T. Bhrem-van Agten  Casper Fagelstr.63 21 febr. 

 

90 jaar 

Dhr. G. Windmeijer   Laan v. Altena 45 11 febr. 

 

85 jaar 

Mevr. N. Wezenberg-Roosendaal Cort. v.d. Lindenstr.47 23 febr. 

 

80 jaar 

Dhr. H.A.M. van Oijen   A. v.d. Leeuwlaan 996   2 febr. 

Dhr. G. van Lent   Beethovenlaan 48   7 febr. 

Mevr. W.J.B.I. Oosterman  John Lennonstr. 2 19 febr. 

Dhr. J.C.M. de Bruin   Melkdragerhof 37 

      Delfgauw 21 febr. 

70 jaar 

Mevr. C.E. van den Bos-de Jong Welhoeckstraat 29 12 febr. 

 

Allen van harte gefeliciteerd. 
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NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. Y. de Vreede   Glazenmakerstraat 2 

       Delfgauw 

Mevr. C. Wauben   A. v.d. Leeuwlaan 960 

Dhr. B. Remmerswaal  Jan Thomeelaan 20 

Mevr. M.M. v. Santen- v. Ernst Laan van Nootdorp 52 

       Nootdorp 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO. 

 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

 

Mevr. P.M. Zuiderwijk-v.d. Hulst Mijerstraat 4 

Mevr. T.C. Ligtvoet – Delmeer De Kringloop 141 

Mevr. L.M. Vredenbregt-Janssen Chopinlaan 9 

Mevr. M.D.J. Kits Mart. Nijhofflaan 378 

Mevr. M.B.G. van Mil-van Velzen Beukenlaan 2 

Mevr. A. Sosef-Schaareman Chopinlaan 9  

  

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

In de vrede van onze verrezen Heer. 
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CONTRIBUTIE 2021 

Voor alle duidelijkheid wat informatie over de contributie en de betaling 

hiervan. Het contributiejaar loopt van januari t/m december en we 

verwachten dat de leden de contributie in het begin van het jaar 

overmaken, maar uiterlijk voor 1 mei van het lopend jaar. 

 Bij de Algemene Ledenvergadering in 2019 zijn de leden akkoord gegaan 

met het verhogen van de contributie en bedraagt in 2021 ten minste           

€ 27,50 per lid, indien uw partner of huisgenote ook lid is van de KBO 

bedraagt de bijdrage dus tenminste 2 x € 27,50 =  €  55,00. 

 

De contributie dient te worden overgeschreven naar:  

IBAN nummer: NL82INGB0001997617  

ten name van KBO- AFDELING DELFT. 

 

Wilt u, zeker als iemand anders voor u de contributie overmaakt, 

altijd uw naam of lidmaatschapsnummer vermelden. 

 

Indien u twijfelt of u al betaald heeft kunt u hiervoor telefonisch         

(tussen 17.00 en 18.00 uur) of per e-mail contact met mij opnemen. 

Mocht u, wat wij niet hopen natuurlijk, het lidmaatschap willen 

beëindigen dient u dit te doen voor 1 december van het lopend 

jaar. 

 

Hans van Santen - penningmeester 

Tel. 06 – 515 930 94 

Email: hansjevansanten@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hansjevansanten@hotmail.com


 

 

7 

 

BESTE LEDEN 
 
Het blijft nog steeds afwachten wanneer we weer iets kunnen 

organiseren en zoals het er nu uit ziet duurt het waarschijnlijk 

nog wel even. 

 

Modeshow Boskoop  

Met de firma  Klooster is er ondertussen wel contact geweest. Ik heb in 

principe in september afgesproken, zelf hebben ze voorlopig ook nog  

geen idee wanneer ze de modeshows weer kunnen oppakken. Dus gaan 

we voor de wintercollectie 2021. 

De juiste datum in september hoort u nog. Het wordt in ieder geval op een 

donderdag, ik hoopte op de woensdag maar die zaten allemaal vol. 

 

Passiespelen Tegelen 

Waarschijnlijk zal er in het magazine wel iets staan over de Passiespelen 

die dit jaar ipv. vorig jaar plaatsvinden ( onder voorbehoud ). 

Als bestuur hebben we het besluit genomen om niet in te schrijven: 

a: als we nu inschrijven moeten we betalen, er is een kans dat het niet 

doorgaat en dan krijgen we een voucher. We denken dat u daar niet op zit 

te wachten. 

b: we vinden het nog niet verantwoord om met een grote groep in een bus 

daar naar toe te gaan. 

c: we weten niet wat voor plaatsen we krijgen, eerst plaatsen ze de 

deelnemers van vorig jaar die een voucher hebben, daarna de deelnemers 

die een huishouden vormen en dan diegenen die alleen mee gaan. De 

kans is dus aanwezig dat we her en der verspreid zitten. 

Geen succes dus. Volgende editie hopen we weer aanwezig te zijn. 

 

Attentie  

Waarschijnlijk heeft u het al gelezen in Delft op Zondag of in een andere 

krant maar vanaf 1 februari 2021 is het van maandag t/m zaterdag van 

12.00-24.00 uur betaald parkeren in de hele Wippolder. 

Nu zijn er ( normaal) wat activiteiten in de ochtend maar als de bingo weer 

kan beginnen zijn er deelnemers die met de auto komen. Hoe dat opgelost 

kan worden gaan we nog even uitzoeken. 

 

Jetty van der Graaf 
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EEN FRANCISCAANSE BANK IN DE RAAMSTRAAT 
 
Sinds kort staat in de Raamstraat tegen de gevel van de kerk een 

mozaïeken bank. Vrede en alle goeds, staat erop, plus twee jaartallen: 

1449 en 2016. Een bank met een verhaal. 

 

 
De kerk aan de Raamstraat in Delft is een Franciscaanse kerk. Meer dan 

100 jaar hebben er broeders Franciscanen in het huis gewoond en was de 

pastoor een pater Franciscaan. In 2016 namen de laatste Franciscanen 

afscheid van de Raamstraatkerk. Toen is het idee ontstaan om een 

mozaïeken bank te maken, ter herinnering aan de Franciscaanse 

aanwezigheid in Delft sinds 1449.  

 
De bank is ook een gebaar vanuit de kerk naar de buurt. De kerk is ooit 

gebouwd voor de arbeiderswijk het Westerkwartier en de kerk was sterk 

verbonden met het sociale leven in de wijk. Tegenwoordig kennen de 

meeste buurtbewoners slechts de buitenkant van het kerkgebouw. Met de 

bank wil de kerkgemeenschap iets van de binnenkant van de kerk 

zichtbaar maken in de buurt. 

 

Op de bank staan symbolen die de relatie tussen Franciscaanse kerk en 

stad uitdrukken: de zon,  een waterstroom, een regenboog, druiventrossen, 

vogels en zonnebloemen, het silhouet van Delft en spelende kinderen, en 

natuurlijk het Franciscaanse Tau-kruis.  
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Het ontwerp van de bank is van Kees van der Wee en aan de bank is 

maandenlang nauwgezet gewerkt door een groep vrijwilligers. 

Afgelopen najaar is de bank feestelijk ingezegend en in december heeft ze 

vast een plek in de Raamstraat gekregen tegen de gevel van de kerk. 

Helaas zijn de spelende kinderen, zon, vogels en waterstroom aan de 

achterkant nu niet zichtbaar. Deze plek is dan ook voorlopig, er zijn 

plannen om het pleintje voor de kerk groener in te richten met daarin een 

mooie definitieve plek voor de Franciscaanse bank. 

Bekijk deze bijzondere bank eens goed als u er langs komt. Soms leggen 

voorbijgangers er een wens of boodschap op. Ga gerust even zitten als het 

straks voorjaar wordt, de bank staat aan de zonnige zuidzijde van de kerk. 

 Frank Kenselaar 

 

 

 

EEN NIEUW FONDS! 

 

 
 

Wat begon als een pilot in 2013 krijgt in 2021 een duurzaam vervolg: 

vandaag lanceren Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het 

Prins Bernhard Cultuurfonds het Lang Leve Kunst Fonds. Jaarlijks is er 

ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven gericht op actieve 

kunstbeoefening door ouderen.  

 

In de volgende INFO meer informatie. 
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DANK JE WEL 
 

Beste Leden 

 
Op de een of andere manier bent u de feestdagen doorgekomen. Niet 

zoals anders. Ook niet zoals u het liever gewild had. Het is niet anders en 

na de conferentie van 12 januari zou de moed je in de schoenen zakken. 

Toch zijn er ook mooie ontwikkelingen te melden. Het vaccin komt nu snel 

naar ons toe. Dat zal ons allemaal goed doen.  

 

Maar ik kijk nog even terug naar de “feestmaand” bij uitstek.  

Ons bestuur is u nabij geweest. Bij de mooie kerst/nieuwjaarskaart ontving 

u ook een lijstje met telefoonnummers en namen van onze bestuursleden. 

U werd ertoe uitgenodigd ons zo nodig en desgewenst te bellen. Heel veel 

complimenten mochten wij ontvangen over de schitterende kaart. We 

brengen de complimenten graag over aan Yvonne Persoon die weken lang  

kaarten heeft gemaakt. Voorwaar geen klein klusje. Yvonne namens velen 

heel hartelijk dank.  

 

Op gemeentelijk niveau is er een alliantie ontstaan. De KBO/PCOB heeft 

hierin mede geparticipeerd. Evenals andere organisaties zoals de SSBO, 

het studenten vrijwilligerswerk, Delft Voor Elkaar en De Burgemeesters. 

Een mooi initiatief. Heeft u gebruik gemaakt van het aanbod een maaltijd 

en informatie te verkrijgen, dan heeft u van de maaltijd kunnen genieten. 

Zo’n 1000 maaltijden zijn uiteindelijk door de studenten bezorgd. Laten we 

hopen dat deze alliantie, dit samenwerkingsverband, blijft voortbestaan. 

 

Wat betreft de KBO activiteiten kunnen we kort zijn. Er mag voorlopig niets, 

maar het zal een keer goed komen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Paul Dresmé, voorzitter 
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OVERIGE  ACTIVITEITEN 

 

Deze activiteiten zullen weer worden opgestart als het weer mag op basis van de 

corona maatregelen. 

 

Bingo  

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

zijn van harte welkom.   

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

 
Klaverjassen 

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

Chopinlaan 9. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  

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

 
Wandelen    

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

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

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

 
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 
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Aquarelleren 

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

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

van Adrichem. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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

 

Stoelyoga 

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

Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. 

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

 
Bridge 

Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord 

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

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

 
Museumbezoek 

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

stadswandeling of bezoeken een tuin e.d. 

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

 

 

Advertentie 

 

tel:3809576
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Advertentie 
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Advertentie 
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HERHAALDE OPROEP 

 

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. 

Het bestuur heeft dringend behoefte aan een opvolger voor mevr. 
Dagli, als 2e secretaris, tevens beheerder van het ledenbestand. 
 
We gaan er van uit dat onder de 550 leden van de KBO afd. Delft er 
iemand is die in staat is deze functie te vervullen en gelegenheid en 
interesse heeft in deze functie. 

mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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EEN WONDERLIJK VERHAAL 
 

Terug van de oogarts, die me betere brillenglazen had geadviseerd, 

maakte ik een afspraak bij de opticien. 

En je weet hoe dat gaat: metingen en na 7 jaar een nieuw montuur 

uitzoeken. 

Ik koos voor een rose-rode bril om mijn ouwe kop wat op te vrolijken.  

Na 10 dagen liep ik er trots als een pauw mee rond. 

Maar…… 5 dagen later, op een stormachtige woensdagmiddag, trok ik na 

een winkelbezoek mijn mondkapje af. Juist op dat moment kwam er een 

hevige windstoot. Ik wist me recht te houden, maar wat zag ik slecht. Ik 

voelde aan mijn bril, maar die was er niet. Ik draaide me om en daar zag ik 

mijn mooie lichte brilletje in de lucht wegwaaien. Ik er achter aan, maar ik 

zag hem niet meer. Wat een schrik, de tranen sprongen in mijn ogen. 

Zeker een half uur heb ik gezocht, onder auto’s, in tuinen en onder heggen. 

Tevergeefs. Toen maar naar huis. Met mijn oude bril op terug naar de 

opticien en vertelde het verschrikkelijke verhaal. 

Uit medeleven en na overleg kreeg ik van hen een nieuw glas cadeau. 

Want ik wilde natuurlijk dezelfde bril terug. Dat luchtte me wat op.  

Later belde de opticien mij en vertelde dat het montuur uit Frankrijk moet 

komen. Die firma gaf mij, na het ongeluksverhaal, de helft van het bedrag 

voor een nieuw montuur gratis. Die waren ook met mij begaan, de opticien 

had zijn best gedaan. Zo slonk de schade al aardig, 

Ineens dacht ik, ik heb nog een inboedelverzekering. Het is te proberen. 

Die firma was van mijn zwager geweest en ik kende ze. 

De schadeafdeling zei dat ze er niets mee konden, maar hij ging even weg. 

Toen hij terug kwam, na overleg met zjn baas,  stuur de nota maar op.        

Op € 150 eigen risico na, kreeg ik uit coulance de helft van de rest van het 

bedrag terug. Alles bij elkaar hield ik er bijna nog geld aan over. 

 

Er zijn dus nog goede mensen!!  

Met een mooie bedankkaart voor die firma  en een bos bloemen voor de 

opticien, loop ik weer fijn rond met mijn rose-rood brilletje. 

 

P.S. Via Facebook en Gevonden Voorwerpen is hij niet terug gevonden.  

Misschien ligt  hij wel bij u in de goot. 

 

Annie de Haas 
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UIT HET ARCHIEF (85) 
 

Weer is een jaar voorbijgaan en aan de geschiedenis toegevoegd en wat 

voor een jaar. Een jaar om nooit te vergeten en een jaar om zo snel 

mogelijk te vergeten (net als Trump). Beide komen op hetzelfde neer maar 

laten we er over ophouden, het archief wordt weer met een jaar aangevuld 

waardoor de stukjesschrijver dus weer meer stof tot schrijven heeft. 

We blikken maar weer even terug en dit keer naar het jaar 1995. Toen al 

werd er vanuit de leden gevraagd om een rookvrije ruimte om gezond te 

kunnen kaarten. De tijd gaat natuurlijk hard maar ik dacht nog steeds dat 

de aandacht voor het milieu en de antirooklobby iets van de laatste jaren 

was. 

 

Het jaarfeest (van de KBO natuurlijk) werd gevierd in twee etappes op 23 

en 24 maart in “Delfstede”, het voormalige Hippolytusziekenhuis. Daar 

werd een DIAPORAMASHOW gegeven. Ik heb het moeten opzoeken want 

ik had het woord nog nooit gezien. Het blijkt een projectie te zijn van 

diaseries op een groot scherm in een uniek overvloeisysteem. Waren ze in 

1995 al zo modern of loop ik een aantal jaren achter? Die diaseries hadden 

als titels: Wonen aan de Maas, Zeg het met bloemen, Wandeling door de 

Prinsenstad, Vier jaargetijden en Ons dorp. Zeer gevarieerde onderwerpen 

dus, ontspannend en leerzaam zoals de uitnodiging vermeldde. 

 

Een ander vreemd woord viel mij op toen ik las dat de penningmeester een 

aanmaning had gekregen van Nashuatec. Nooit van gehoord maar dat 

betrof een leverancier van kantoormachines. Die rekening was trouwens 

allang betaald maar bij Nashuatec hadden ze er een potje van gemaakt. 

Dat gebeurt trouwens bij financiën ook wel eens. 

In de vergadering van 20 november maakte de voorzitter een belangrijke 

opmerking. Na enige weken ziek te zijn geweest besloot de heer Zuiderwijk 

om enige van zijn zestien activiteiten te gaan delegeren dus over te dragen 

aan anderen. Nu kan ik mij best voorstellen dat iemand zestien activiteiten 

heeft maar dat hij die alle zestien ook goed kan uitvoeren lijkt mij niet goed 

denkbaar. Misschien iets voor de huidige bestuursleden om over na te 

denken. 
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Op 13 juli vierde de huismeester van het KBO-huis zijn 10-jarig jubileum. 

Ter gelegenheid daarvan had een van de leden een feestlied 

gecomponeerd van vijf coupletten. Dat was een soort Sinterklaasgedicht 

waarin alle kwaliteiten van de huismeester bezongen werden. De meesten 

van die kwaliteiten bevonden zich trouwens op het culinaire vlak zoals 

koffie met, drankjes en hapjes, enz. 

Het bestuur wond zich in 1995 nog een keer op over het vele 

reclamedrukwerk dat in de Nestor, het toenmalige bondblad, werd 

bijgevoegd. “Wijkagenten zijn geen gratis bezorgers van commercieel 

drukwerk” betoogde het bestuur. Dat kwaad is in 2021 nog lang niet 

uitgeroeid maar al die advertenties zijn intussen een onmisbaar onderdeel 

van de financiering van vele verenigingsbladen geworden. Wat zou het 

overigens rustig worden op radio en televisie zonder reclame. 

Intussen zijn wij al weer een eindje op weg in 2021. De dagen worden al 

langer, de lentebloesem kondigt zich al aan, het sneeuwklokje bloeit al en 

voor je het weet klagen we weer over de warmte. Bovendien worden we dit 

jaar allemaal gevaccineerd, zeg maar ingeënt tegen het Coronavirus dus 

beschermd tegen ziek worden. Laat maar komen die inenting en de daarbij 

behorende lente in velerlei opzichten.  

 

Koos de Ridder 

 

Wilt u lid worden of informatie ontvangen van de KBO, vul dan onderstaande bon in  
en stuur deze naar KBO ledenadministratie Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft. 

 

         KBO  -  AFD. DELFT   
  O  Ja, ik geef mij / ons op als lid van de KBO - afdeling Delft 
  O  Ja, ik wens informatie te ontvangen  

  (graag invullen in blokletters s.v.p.) 

   

Dhr. en/of Mevr.…………………………………………………………………                                                                                        

Adres en huisnummer………………………………………………………….                                                               

Postcode en woonplaats……………………………………………................   

Telefoonnummer………………………………………………………………..  

Email……………………………………………………………………………… 

Handtekening………………………………………………………………… 
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COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 

REISCOMMISSIE 

Informatie:  Leo en Lea Vroonland tel.: 013 – 211 81 46. 

   Anton van der Zalm tel.: 015 – 256 24 29. 

E-mail:   reizenkbodelft@hotmail.com. 

 

Betalingen:  IBAN nr. NL75 INGB 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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