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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 6 voor de maand juni 2021,  met weer nieuwe 

informatie.  

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

volgende artikelen: 

 

- Heeft u dat nou ook?, een bijdrage van onze voorzitter, zie pag. 5. 

- Even voorstellen – een nieuw bestuurslid,  zie pag. 6. 

- Overdracht bestuurlijke taken, zie pag. 9. 

- Herinnering contributiebetalingen zie pag.10. 

- Procedure vaststelling jaarstukken 2020 en begroting 2021, zie pag. 11. 

- Telefooncirkel voor alleenwonenden, zie pag. 12. 

- De KBO belcirkel, zie pag. 13. 

- Activiteiten in juni in het Odensehuis, zie pag. 14. 

- Dag tegen financiële ouderenmishandeling, zie pag. 15. 

- Beste leden – het ABP pensioen, zie pag. 16. 

 

 

Namens de redactie, 

 

Leo Persoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 7 / 8 - juli / augustus 2021, verschijnt op 30 juni 2021,  

copy inleveren vóór 18 juni 2021. 
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AGENDA – juni 2021 
 

In de maand juni zijn er vooralsnog geen activiteiten gepland. 

Mocht blijken dat in de maand juni wel weer activiteiten, zoals bowlen en 

wandelen, zijn toegestaan dan zal ik de mij bekende deelnemers per email 

benaderen.      

        Leo Persoon 

 

 

VERJAARDAGEN JUNI 2021 

 

85 jaar 

Mevr. E. v. Zuijlen – Wensveen Chilipad 13  18 juni 

Mevr. G. Onderstal   Kloosterkade 86 20 juni 

     

75 jaar 

Mevr. L. Leys    Westerstraat 8    7 juni 

Mevr. C. Wauben   A. v/d Leeuwlaan 960   8 juni 

Mevr. C.M. Melchior   R. Holstlaan 768 11 juni 

Mevr. W.J.M. de Zwijger - de Cock Bankastraat 23  22 juni 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

 

NIEUW LID 

 

Mevr. G. van Dijk   De Groene Haven 11 

 

Het bestuur heet het nieuwe lid van harte welkom 

 als lid van de KBO 
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HEEFT U DAT NOU OOK? 
 
In de  bijna afgelopen coronatijd had ik hele dagen over.  Geen 

sportschool, geen koren enz. Mijn gewicht nam toe, mijn luiheid ook. Kom 

dacht ik, ik solliciteer bij een bowlingcentrum.  Maar helaas……..er was 

geen baan vrij. 

Heeft u uw huiswerk gemaakt achter de puntjes van mijn artikel in mei over 

de vogels die allemaal een ei leggen in mei…………………..jaja, behalve 

de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet. Moeten zij weten, 

denk ik dan. Het is een oud Hollands gezegde. Wist u dat de Griet bekend 

is onder de naam Grutto, de koningin van de weidevogels. De Griet, we 

zien ze niet zolang de maandelijkse KBO wandelactiviteit nog niet 

doorgaat.  Ik hoor de stilte , zei  iemand laatst. Mooi gezegd, dacht ik. 

Een mooie gedachte is, dat ons KBO bestuur uitgebreid is met een nieuw 

bestuurslid. Elders in deze info leest u daar meer over. Alhoewel de 

activiteiten allemaal  nog in de koelkast bewaard worden, is dat in ieder 

geval verheugend. Verheugend is ook dat de we niet zo vastzitten aan de 

houdbaarheidsdatum van onze producten. Dat het tijd wordt dat we onze 

vleugels weer uit kunnen slaan, is duidelijk. 

En U? Alles goed? Een verademing de versoepelingen? En toch nog die 

angst waardoor we geregeerd worden.  Om me heen zie ik onze doelgroep 

( u en ik) een beetje ontspannen. Prikjes gekregen? Dat lucht op toch? We 

gaan een periode in waarin we wellicht mooi weer krijgen. Geniet ervan, 

blijf alert en voorzichtig, maar laat u niet regeren door de corona-angst.  

Met een blij gemoed, gaan we de komende maanden tegemoet.  

Met 17 miljoen (ervarings)deskundigen en een heleboel  ogen, waaronder 

virologen, ligt de toekomst open. 

Nu nog wat anders! 

Alhoewel we nog niet op stoom kunnen komen, zou het goed zijn met zijn 

allen na te denken over werving van nieuwe leden. Ik hoef u niet uit te 

leggen wat onze KBO landelijk en regionaal doet, maar het aantal leden 

loopt over de gehele linie terug. Een ledenwerfactie ligt in het verschiet. Ik 

schiet hem nu alvast af. Voor de prijs van 27,50 kunnen nieuw leden 

meedoen met  de grote KBO afdeling Delftfamilie.  Kijkt u eens om u heen 

en win een lid. 

Paul Dresmé.  
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EVEN VOORSTELLEN – EEN NIEUW BESTUURSLID 
 

Er is mij gevaagd om wat over mij zelf te vertellen. 

Ik ben  Margriet van Heese  68 jaar, heb  2 

dochters  en een  kleinzoon van 5 jaar . 

Beide dochters wonen niet in de omgeving van Delft. 

De oudste woont in Schotland en de jongste, met 

mijn kleinzoon, woont  in Uden. 

 

Ik werk  2 dagen in de week als vrijwilligster in de kantine bij de 

voedselbank. Heel gezellig, waar ca. 20 mensen pakketten inpakken voor 

de mensen die het hard nodig hebben. 

 

En verder ga ik  regelmatig mee als vakantie vrijwilligster voor ouderen en 

met mensen met een beperking. Dat zijn reizen meestal van een week, 

zowel in Nederland als naar het Buitenland. 

 

En ik  zit  bij Klup, dat is een site  waar je andere mensen kan  ontmoeten 

om samen wat te ondernemen. 

Dat kan een wandeling zijn of ergens wat eten of samen gezellig wat 

afspreken. Het zijn meestal vrouwen die ergens in het land wonen.  

Als ik thuis ben  hou ik  van beeldhouwen, bridge, gezelschapspelletjes  en 

ga graag naar het museum. 

 

Vriendelijk groet,                                                     

 

Margriet van Heese 
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BESTE LEDEN 
 

Zomerschool  

We hebben op 11 mei een eerste overleg gehad over de 

mogelijkheden die er zijn voor een komende Zomerschool. 

 

Definitief kunnen we nog niets vastleggen maar we kunnen wel  activiteiten 

van het programma van vorig jaar oppakken. 

De organisatie kent nog enkele problemen (locaties, vervoer en inschrijven) 

die we nog moeten oplossen. 

In de Wipmolen activiteiten plannen is afhankelijk van hoeveel personen bij 

elkaar mogen zijn. Dit kan misschien wel soepeler zijn dan nu maar dat is 

koffiedik kijken.  

Wel hebben we als begindatum 2 augustus gepland. 

Volgende maand hoop ik wat definitiefs te weten. 

 

Modeshow Boskoop  

U kunt als u mee wilt en de coronamaatregelingen meewerken in uw 

agenda op donderdag 9 september invullen Modeshow bij de firma 

Klooster in Boskoop. 

Tegen die tijd hopen we gevaccineerd te zijn en zou het geen probleem 

meer moeten zijn maar er kan nog van alles gebeuren.  

Ik ga in de Info van 30 juni doorgeven wat de kosten zijn en dan kunt u 

inschrijven.  

 

Jetty van der Graaf 
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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 

 

 

OVERDRACHT BESTUURLIJKE TAKEN 

Met ingang van 1 juni a.s. worden de bestuurlijke taken 

ledenadministratie en registratie contributiebetalingen door mevr. 

Margriet van Heese overgenomen van mevr. Wil Dagli.  

 

Mevr. van Heese heeft zich als nieuw te kiezen bestuurlid bereid verklaard 

om dit te gaan overnemen per genoemde datum. 

 

Wijzigingen voor wat betreft verhuizingen, ander telefoonnummer, email 

adres, opzeggingen en overlijden, vragen over de contributiebetaling kunt u 

dus vanaf 1 juni a.s. doen op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur bij 

mevr. Margriet van Heese op telefoonnummer 06 - 288 711 04. 

 

Leo Persoon 

 

tel:3809576
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HERINNERING CONTRIBUTIE BETALING. 
 
Voor 2021 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 juni geen contributie betaald is. er in juli 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. 

Mocht u twijfelen of u betaald heeft, neemt u dan telefonisch contact op 

met Margriet van Heese (telefoonnummer  06-28871104 tussen 18.00 en 

19.00 uur) zij 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. 

 
Margriet van Heese. 

 
advertentie
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PROCEDURE VASTSTELLING JAARSTUKKEN 2020 EN 

BEGROTING 2021.  

In deze tijd hebben we allemaal nog te maken met de gevolgen van het 

Coronavirus, we kunnen niet voldoen aan het afstand houden van 1,5 m 

van elkaar.  Daarom is er geen fysieke algemene ledenvergadering dit jaar.  

Om toch tot het vaststellen van de jaarstukken over 2020 en de 

verwachting van 2021 te komen, is de procedure zoals vorig jaar 

opgesteld. 

 

Het bestuur zal met ingang van 19 juni 2021 de jaarstukken publiceren op 

de website (www.kbo-delft.nl).   

Iedereen die beschikt over internet kan dan de jaarstukken inzien. 

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

kunnen lezen op internet,  kunnen de jaarstukken na 19 juni opvragen bij 

ondergetekende. 

 

Binnen de periode van 20 juni 2021 t/m 10 juli 2021 kunt u reageren op de 

jaarstukken. Bij voorkeur via de email of schriftelijk. 

 

De ingekomen reacties zullen in een volgende INFO beantwoord worden, 

of bij een beperkt aantal reacties zullen ze individueel beantwoord worden. 

 

Geen reactie betekent dat u met de notulen van de algemene 

ledenvergadering van 12 juni 2020 t/m 1 juli 2020, het jaarverslag-tekstueel 

2020, jaarverslag-cijfers 2020 en de begroting voor 2021 akkoord kan 

gaan.  

Tevens betekent het dat het bestuur door de vergadering decharge is 

verleend voor  het gevoerde (financiële) beleid, op voorstel van de 

kascommissie. 

 
Leo Persoon 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.kbo-/
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TELEFOONCIRKEL DELFT, voor alleenwonenden 
 

Het is fijn om ’s morgens even een telefoontje te krijgen. Het is gezellig en 

geeft een veilig gevoel. Vooral voor alleenwonenden is een vinger aan de 

pols niet altijd vanzelfsprekend. De Telefooncirkel lost dat op eenvoudige 

manier op. Een dagelijks belrondje gaat langs maximaal tien 

alleenwonende deelnemers.  

Een bij toerbeurt wisselende vrijwilliger van Humanitas is het beginpunt 

van de keten. Die belt de eerste deelnemer van de lijst. Die belt de 

volgende op de lijst en zo verder. De laatste deelnemer belt de vrijwilliger 

en zo is de cirkel rond. Bij geen gehoor wordt de vrijwilliger gebeld die actie 

onderneemt. Bijvoorbeeld door de buren, familie of huisarts in te 

schakelen.  

Het belrondje wordt dagelijks op een afgesproken tijd gemaakt. Een 

gesprek duurt niet langer dan 2 á 3 minuten, zodat het rondje niet langer 

duurt dan 30 minuten. Wil je uitgebreid praten? Dan kun je afspreken om 

na afloop van het belrondje elkaar terug te bellen.  

Enkele keren per jaar wordt een koffieochtend gehouden voor alle 

deelnemers en vrijwilligers. Dit is een informele bijeenkomst om de mensen 

die je doorgaans alleen per telefoon spreekt, beter te leren kennen.  

Alle inwoners van Delft die alleen wonen, kunnen meedoen. Oud én jong. 

Je betaalt alleen je eigen telefoontjes. 

Wanneer je denkt dat deelnemen aan de Telefooncirkel Delft iets voor je is, 

kan je contact opnemen. Er wordt dan op korte termijn een afspraak 

gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Je krijgt dan alle informatie die 

nodig is om deel te nemen aan de cirkel. Tevens zullen de benodigde 

gegevens worden gevraagd.  

Of voel je er iets voor om als vrijwilliger bij toerbeurt als leider van de 

telefooncirkel dienst te doen? Je hebt ongeveer 1 week per maand dienst. 

Je start de cirkel ’s morgens op en bent klaar als de laatste deelnemer jou 

heeft opgebeld.  

Je komt in actie als de cirkel wordt onderbroken.  

 

Contactadres:  Mieke Timmerman Tel.: 06 – 230 125 29  

Mail:   mieketimmerman@humanitasdelft.nl 

 

mailto:mieketimmerman@humanitasdelft.nl
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DE KBO BELCIRKEL 
 

Om meer in contact te komen met onze leden wil het bestuur van de KBO 

ook een vorm van een belcirkel opzetten. Niet alleen voor alleenwonenden, 

maar voor alle leden in Delft. 

 
Omzien naar elkaar staat bij de KBO in het vaandel. Omdat in deze 

coronatijd bijeenkomsten waar je elkaar kunt ontmoeten, zijn vervallen, is 

juist nu contacten onderhouden belangrijk. Gelukkig zijn er andere 

manieren om met elkaar in contact te blijven. Een manier is telefonisch. 

Het opzetten van een belcirkel is een makkelijke en effectieve manier.  

 
Samen met een aantal vrijwilligers willen we dan vrijwel al onze leden 

minimaal een keer bellen. Op die manier komen w er achter wie om een 

praatje verlegen zit, nu er in coronatijd niet zoveel mogelijk is en mensen 

snel kunnen vereenzamen. 

Op deze manier heb je in eerste instantie contact met al onze leden. 

We krijgen dan inzicht in wie het extra belangrijk vindt, deze zou je dan b.v. 

elke twee weken of een keer per maand kunnen bellen. 

Het is dus niet de bedoeling, zoals bij de telefooncirkel van Humanitas, dat 

er meerdere teams van vrijwilligers zijn die elke dag ca. 10 mensen bellen. 

Bij de KBO gaat het meer om het onderhouden van contacten. 

 
We zoeken in eerste instantie vrijwilligers die onze leden gaan bellen. 

Met die vrijwilligers zal dan een lijst van vragen opgesteld worden en 

een verdeling gemaakt worden welke leden wie gaan bellen. 

Het is niet de bedoeling om binnen twee weken al onze leden gebeld 

te hebben. 

 

U kunt zich opgeven bij: 

 

Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89, of email lpersoon@ziggo.nl 

 

Of 

 

Wil Dagli, tel. 015 - 256 25 69, of email w.vandenbroek11@telfort.nl 

 

 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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 ODENSEHUIS DE LINDE DELFT   
 
Activiteiten in juni 

Elke maandag-, dinsdag- en donderdag ochtend van 10.00-11.30 uur 
koffie/thee en lekkers met een goed gesprek.  
 

Dinsdag 1 juni   13.00-15.00 uur. Bijeenkomst ‘Tussen talent en haperende 
hersenen’. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 

Donderdag 3 juni 13.00-15.00 uur.  Gezamenlijke wandeling naar de 
Kinderboerderij met koffie/thee en lekkers als een mini-picknick. 
 
Dinsdag 8 juni 13.00-15.00 uur. Het dementiekompas: 
Thema “Humanitas”  Kosten: vrijwillige bijdrage.   
 
Donderdag 10 juni  10.00-11.30 uur. Joan Edwards, lid van Vertelkring 
Delft, vertelt een verhaal “De non achter de tap van café Bierhuis de Klomp” 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Maandag 14 juni 13.00-14.30 uur. Gezamenlijke wandeling in de  
omgeving. 
 
Dinsdag 15 juni  14.00-15.00 uur. Digitale ondersteuning voor senioren. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Donderdag 17 juni 10.00-11.30 uur. Een bezoeker vertelt haar verhaal 
tijdens de koffieochtend. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Maandag 21 juni 13.00-15.00 uur. Schilderen. 
 
Dinsdag 22 juni 13.00-15.30 uur. Film. Kosten: € 3,50 incl. consumptie   
 
Donderdag 24 juni  14.00-15.30 uur.  ‘Samen Dementievriendelijk 
Hoe betrek je de buurt’  Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Dinsdag 29 juni  12.00-13.30 uur. Ontmoetings- en/of  
Kennismaking lunch. Kosten: € 3,50. 
 
 
Voor alle activiteiten kunt u zich  aanmelden bij Anita van der Drift,  

telefoon 06 – 293 33 221, of mail anita@odensenhuisdelft.nl 

 

Voor informatie kunt terecht bij Anita van der Drift, telefoon 06 -293 33 221, 

of mail anita@odensenhuisdelft.nl 
 

mailto:anita@odensenhuisdelft.nl
mailto:anita@odensenhuisdelft.nl
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DAG TEGEN (Financiële) OUDERENMISHANDELING 15 juni. 

Jammer, maar helaas is een speciale dag noodzakelijk om aandacht te 

vragen voor het onderwerp OUDERENMISHANDELING. Dat kan 

psychisch (zonder geweld) fysiek (met geweld) maar ook financieel en met 

name de laatste manier komt veel voor. Vaak sluipt dat erin en wordt dit 

gedaan door juist diegene waar men veel vertrouwen in heeft. Dat kan een 

familielid zijn, een hulpverlener of de onaangekondigde maar vriendelijke 

stoffeerder, huisbeveiligingsadviseur of pakketbezorger bij u aan de deur, 

juist van iemand waar je het niet van verwacht. 

Speciaal om OUDERENMISHANDELING tegen te gaan heeft de 

Gemeente Delft in samenwerking met Delft voor Elkaar,  de GGD, 

Veilig Thuis en de Ouderenbonden de Alliantie (financiële) 

Ouderenmishandeling opgericht. Naast de zgn. Kopgroep zijn daar de 

banken, notarissen, zorgorganisaties en politie bij betrokken. 

Aan de bekendheid van de Alliantie wil men door middel van een 

voorlichtingscampagne, samenwerking en expertiseverbreding wat aan 

doen. Helaas is dit door Corona nog niet mogelijk, vandaar dat wij via de 

INFO c.q. Nieuwsbrief hier uw aandacht en alertheid aan dit groeiende 

probleem voor vragen. Het kan ons allemaal overkomen 

U denkt misschien, dat overkomt mij niet, maar weet u dat er jaarlijks naar 

schatting 200.000 gevallen van ouderenmishandeling zijn, ruim 35 procent 

draait om geldzaken. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale 

Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden ontwikkeld waarin u onder 

meer informatie vindt van notarissen, banken en ouderenbonden.  

Kijk voor meer informatie over – en het melden van- financiële uitbuiting 

van ouderen op: www.veiligthuishaaglanden.nl / 

www.meldpuntbezorgd.nl / en www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Wilt u contact met de Delftse financiële alliantie? U kunt het secretariaat 

telefonisch bereiken op 06-33838297 of mailen naar 

E.Dingemans@participedelft.nl.  

Wil Dagli, ouderenadviseur KBO PCOB. 

http://www.veiligthuishaaglanden.nl/
http://www.meldpuntbezorgd.nl/
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
mailto:E.Dingemans@participedelft.nl
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BESTE LEDEN - het ABP pensioen 
  

Onlangs ontvingen wij van een van onze leden de tip dat de mogelijkheid 

bestaat om bij het ABP een aanvulling “Samenvallende diensttijd” aan te 

vragen. Dit kan in sommige situaties leiden tot financieel voordeel. Wat is 

dat en wat kan dat voor u betekenen? 

  

Omroep MAX besteedde op vrijdag 24 januari 2020, in het programma 

Meldpunt, aandacht aan de aanvulling “samenvallende diensttijd”. Dat is 

een regeling waarbij u recht heeft op een aanvulling van uw pensioen als u 

en uw partner voor 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij 

ABP. 

  

Deze uitkering wordt in principe automatisch toegekend als u beiden de 

AOW-leeftijd heeft bereikt. Ook tweeverdieners die voor 1 januari 1995 

tegelijkertijd bij ABP en een ander pensioenfonds opbouwden, hebben 

mogelijk recht op een aanvulling. Ook als u voor 1986 zowel bij ABP als bij 

een ander pensioenfonds opbouwde, heeft u misschien recht op deze 

aanvulling.  

  

Op de site van het ABP abp.nl staat alle informatie hierover. U kunt de 

aanvulling aanvragen via het formulier samenvallende diensttijd. Via dat 

formulier kunt u tevens de check doen of u in aanmerking komt voor de 

aanvulling. Er is ook een lijst met “veelgestelde vragen” zodat u wellicht al 

wat antwoorden op uw vragen kunt vinden.  

  

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze regeling dan is deze te vinden op de 

site van het ABP op de homepage. 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Seniorenvereniging OCW 

Rina Koeners, Peter Schooneman, Leo van Zijl, Wil Stapel en Rina de Vos 

  

 

 
 
 

http://abp.nl/
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UIT HET ARCHIEF (89) 

Vrijwel elke agenda van de maandelijkse bestuursvergadering is vergezeld 

van een lijst van inkomende en uitgaande post. Althans, zo was het in 

1997. In de meeste gevallen bevat die lijst hamerstukken en wordt er in de 

notulen niet zoveel aandacht meer aan besteed. 

Voor de vergadering van 6 januari 1997 is het een opvallende lange lijst 

van 59 poststukken plus nog een aantal ongespecificeerde Kerst- en 

Nieuwjaarswensen en die lijst heb ik voor deze bijdrage eens nader onder 

de loupe genomen. Nu stonden wij in 1997 nog maar aan het begin van de 

eeuw van de email en kwam er dus meer per “snake-mail” zoals de 

papieren post wel genoemd werd. Het papierloze tijdperk dat al jaren 

eerder was voorspeld was nog niet aangebroken en ondanks alle 

vooruitgang ook nog niet in 2021.  

De meest actieve leverancier van post was op deze lijst de Raad voor 

Ouderenwerk met zeven poststukken in één maand gevolgd door de KBO-

Zuid-Holland met zes. Maar er was ook nog een KBO-wegwijzer en een 

katern en de Unie KBO deed ook nog een bescheiden duit in het zakje. 

Ook de gemeente Delft en het RPCP (Regionaal Patiënten Consumenten 

Platform) leveren elk vier poststukken. Onder al die stukken zijn er diverse 

agenda’s en verslagen van (jaar)vergaderingen en teksten van toespraken 

van voorzitters en andere geleerde en ongeleerde heren. Nieuwsbrieven 

en infobulletins spelen ook een rol waarbij opvalt dat de ANBO (algemene 

bond) een Echo uitgeeft en de PCOB (protestant) Echoklanken. Kennelijk 

bedoeld als weerwoord op…, ja waarop? 

Het Drie Bonden Overleg ZH stuurt een rapport met de titel De Toekomst 

die Ouderen toekomt, een overduidelijke titel. De gemeente Delft nodigt uit 

tot een stadsgesprek dat in het ene document kortweg Armoede wordt 

genoemd en in het andere document De andere kant van Delft. Dat 

stadsgesprek komt maar liefst vijf keer aan de orde in de inkomende post. 

Het CSO (Centraal Senioren Overleg) stuurt een stuk in met de titel “Voor 

de volgende veertig jaar AOW”. Dat stuk komt verder niet meer ter sprake. 

Misschien vind ik het nog wel eens want op zich is het wel interessant te 

weten hoe men in 1996 dacht over de AOW van 2036 waar wij dus nog 

een eindje van verwijderd zijn. 
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Van de KBO-ZH is er een aankondiging ontvangen van een 

werkconferentie van de Commissie Wonen met de uitgebreide titel 

”Modernisering Ouderenzorg; welzijn in relatie tot wonen”. Die conferentie 

volgt op 27 februari 1997. Ben benieuwd of daar nog iets uitgekomen is. 

Maar een stuk van heel andere aard is een brief van de voorzitter van de 

recreatiecommissie die bij dezen zijn ontslag indient. Hij is het namelijk niet 

eens met de handelswijze van een van de medeleden van die commissie. 

Oude mensen leren het ook nooit af om ruzie te maken, kijk maar naar de 

politiek. Dit ontslag is natuurlijk wel onderwerp van gesprek geweest in de 

bestuursvergadering maar niet al te dramatisch want in dezelfde 

vergadering heeft men al direct de opvolging geregeld.  

De notulist heeft het allemaal opgeschreven want “wie schrijft, blijft” wat 

dus niet geldt voor die voorzitter. 

Al met al ontbreekt het in 1997 niet aan activiteiten. Het is kennelijk geen 

Coronajaar. Sterker, wij hadden in 1997 nog nooit van Corona gehoord. 

Maar nog even volhouden en wij worden weer moe van alle KBO-

activiteiten. 

 

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. 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 

 

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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