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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt het dubbelnummer 7 en 8,  voor de maanden  juli en auugustus,  

met weer nieuwe informatie.  

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

volgende artikelen: 

 

- Opstarten activiteiten, zie pag. 4 

-  Heeft u iets met Corona gedaan? een bijdrage van onze voorzitter,  

  zie pag. 6 en 7. 

-  Bus - Dagreis naar het Hart van Friesland,  zie pag. 14 en 15. 

-  Oproep aan 2e kamer – maximering eigen bijdrage geneesmiddelen, 

 zie pag.16 en 17. 

 

 

Namens de redactie ,     

 

Leo Persoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 9 – september 2021, verschijnt op 25 augustus 2021,  

copy inleveren vóór 13 augustus 2021. 
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AGENDA – JULI EN AUGUSTUS 2021 
 

In de maanden juli en augustus gaan we enkele activiteiten opstarten.  

Waarschijnlijk nog wel met enkele beperkingen, w.o. afstand houden. 

 

13 juli Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’ in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

27 juli Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

Voor de activiteiten in de maand augustus, zie het programmaboekje van 

de Zomerschool 2021.  

(bijgaand bij deze INFO) 

 

 9 sept. Modeshow Boskoop 

  Vertrek:    9.10 uur, vanaf  de Nassaulaan nr. 2. 

              9.25 uur,  vanaf de Bachsingel. 
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VERJAARDAGEN JULI 2021 

 
90 jaar 
Mevr. H. van Eerden- van Santen A.v/dLeeuwlaan 1078  11 juli 

 

80 jaar 

Mevr. H.E. Zuiderwijk-v/d Linden Gebbenlaan 2     3 juli 

Mevr. C.M.M. Barendregt-Bleeker Eisenhowerlaan 87    7 juli 

Mevr. A. Hageman   Paxlaan 20     9 juli 

Mevr. G.G.M. Duijndam-Kempers Parkzoom 113    25 juli 

Mevr. C.W.Th. v.d.Meer-Smits  v.d.Slootsingel 52  25 juli 

     

75 jaar 

Dhr. L.E.A. Calle   Artemisstraat 56    4 juli 

Mevr. W.J. Jansen   Julianalaan 66   17 juli 

 

70 jaar 

Mevr. J.B. Dijker   Bonairestraat 75  11 juli 

Mevr. M.J.G. Wijen   Bastiaanpoort 4   27 juli 

 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN AUGUSTUS 2021  
 

90 jaar 

Mevr. J.J. van den Burgh  A.v/dLeeuwlaan 820B    2 aug. 

Mevr. MJ. de Ridder-Kluiters  Hollandsche Tuin 24 

      Delfgauw  14 aug. 

Mevr. R.A. Buitenhuis-Jacobs  C.v/d Lindenstr. 63  25 aug. 

 

85 jaar 

Dhr. P. van Schijndel   Gebbenlaan 51     9 aug. 
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80 jaar 

Mevr. M.E.A.J. v.Schie-Janssen  A.v/dLeeuwlaan 138    5 aug. 

Dhr. B. Remmerswaal   Jan Thomeelaan 20  10 aug. 

 

75 jaar 

Mevr. M. Jasperse   Westplantsoen 29    1 aug. 

Mevr. B.G. van Heusden  Mozartlaan 42     3 aug. 

Dhr. J.M. Duijndam   C. Fockstraat 46    8 aug. 

Dhr. W.G. der Kinderen   Argentiniëstraat 70  18 aug. 

 

Allen van harte gefeliciteerd. 

  

 

 

 

 

 

 
advertentie 
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HEEFT  U IETS MET CORONA GEDAAN? 
 
We zijn hopelijk op het eind van de Coronatijd. De vaccins zijn gezet. Het 

eind van de mondkapjes is in zicht. Ja zelfs de anderhalve meter afstand 

nemen heeft de langste tijd gehad. Vooral  voor omhelzingen en knuffelen 

is dat wel handig. Of heeft u zich voorgenomen daar niet meer aan te 

beginnen? 

En toch, ja toch dacht ik soms, ach zo’n ramp is het ook nou weer niet, die 

lockdown  en de beperkingen. 

Ik heb het niet over degenen, die geraakt werden door de pandemie. Eén 

persoon op bezoek, geen familiefeestjes , angst voor de ziekte. Dit was 

uiteraard afschuwelijk  en vaak zeer verdrietig. 

Ziet u op tegen het opengaan  van de samenleving? Of kijkt u uit naar een 

sociaal normaal leven. Wat is nu echt belangrijk? Wat hebben we ervan 

geleerd? Wat kon er ondanks alles allemaal nog wel? 

Ook in zo’n tijd leer je dat beperkingen voor sommigen tot het “normaal” 

horen. Denk maar aan mensen met langdurige schulden of ernstige 

ziektes.  Die mensen zaten echt niet te wachten op open terrassen en 

winkelcentra of bioscopen. 

In de loop van de pandemie heb ik me daarover in toenemende mate 

verbaasd. Alsof  het daarom gaat. Tot zover het gemijmer van de 

voorzitter. 

 
En nu verder. Ter overbrugging even een stukje proza van een 

duizendpoot. 

 
De moeder van een duizendpoot Is vreselijk ontevreden 

Want haar zoontje is zojuist  in de sloot gegleden 

En als even rekent wat dat betekent 

Op zijn hoofd een grote buil en duizend sokjes vuil. 

 

De zomertijd komt eraan. Wellicht weer tijd voor  de KBO om iets te 

ondernemen in samenwerking met de SSBO. Een wandeling, een excursie 

in de stad, een dagje uit………….. 

We zijn van goede willen, maar realiseren ons maar al te goed hoe 

voorzichtig we toch nog even moeten zijn bij het organiseren van 

evenementen. 
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Het KBO bestuur probeert haar leden nabij te zijn. Voorzichtig willen we 

een KBO belcirkel opstarten en zoeken vrijwilligers om onze leden te gaan 

bellen. Heeft u zich al opgegeven? ( zie ook blz 13 van de info  van 

juni).Omzien naar elkaar is de bedoeling, maar wat zijn uw wensen? 

Waarmee kunnen wij u een plezier doen, u beter nabij zijn. Want de KBO, 

daar wil je bij horen. Toch?  

 

Kijkt u en passant ook om u heen voor het werven van nieuwe leden? 

De zomertijd , een tijd om “leuke dingen” te doen. Van harte hoop ik dat u 

de komende maanden nieuwe energie opdoet, een nieuwe start maakt. 

Tot ziens, waar en hoe dan ook. 

 

Paul Dresmé 

 

 

 

BESTE LEDEN 

 

Let op a.u.b. na 12.00 uur is het betaald 
parkeren  in de Wippolder, u kunt de auto niet 
zonder meer de gehele dag laten staan. 

 
 

 

Zomerschool  

Ja!!! We mogen weer. 

Vanaf 2 augustus t/m 23 augustus zijn er activiteiten gepland in het kader 

van de Zomerschool voor Senioren 2021. 

Zoals u heeft gemerkt zit het programmaboekje bij de Info en het 

Magazine.  

Lees het goed door want er is veel veranderd door alle maatregelen. 

Er wordt niet meer per mail of telefoon ingeschreven, wel moet u op de 

genoemde data bellen met een van de 3 nummers voor een tijdslot. En 

volgnummer. 

We zijn deze zomer in de Vierhovenkerk, daar wordt volgens de regels 

zoals beschreven in het programmaboekje, ingeschreven.  
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Modeshow Boskoop  

We gaan op 9 september naar de modeshow in Boskoop.  

Zoals het er nu voorstaat moet u in de bus nog wel een mondkapje op 

maar dat kan in september wel veranderd zijn.  

Er kunnen maximaal 40 personen mee en de kosten zijn € 22,00. 

 

Te betalen op rekening NL 42 RABO 0383 4562 07 tnv. J.v/d Graaf. 

U kunt zich vanaf 3 augustus op dinsdag en donderdag van 16.30-18.00 

uur aanmelden op tel.nr. 015-2621116. Niet op andere dagen want dan 

ben ik met de zomerschool bezig. 

U kent ook mailen naar : jettyvandergraaf@hotmail.com   

Het gaat alleen door als er tenminste 25 personen zich hebben 

ingeschreven. 

Vertrek vanaf de Nassaulaan om   09.10 uur. 

(denk om het betaald parkeren) 

Vertrek vanaf de Bachsingel om  09.25 uur. 

 
Bingo 

We gaan weer beginnen op woensdag 15 september, dit is eenmalig op 

woensdag. 

Als er op woensdag meer deelnemers komen dan zouden we kunnen zien 

om het op 3e woensdag te blijven doen. Het ligt dus nog open. We gaan 

zoals we gewend zijn “draaien” maar het aantal rondes ligt aan het aantal 

deelnemers. We moeten uiteindelijk wel met elkaar alles betalen. Probeer 

nieuwe deelnemers mee te nemen dan is er meer mogelijk. 

 
Nieuwe bezorgers. 
We zijn op zoek naar een bezorger/ster die de wijk van Ton v/d Brink over 

wil nemen per 30 augustus ( 1e bezorging na deze Info )  

Het is de Händellaan en omgeving en het zijn 16 adressen. Woont u in de 

wijk dan zou u ons een groot plezier doen om u aan te melden. 

Er zijn al te veel bezorgers die in dubbele rayons bezorgen en dat is vooral 

in tijden van vakantie en ziekte een probleem omdat je dan meteen iemand 

voor 2 rayons moet zoeken.  

 

Jetty van der Graaf                                                                                                                       

 
 

 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com


 

 

10 

 

Advertentie 
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OVERIGE  ACTIVITEITEN 
 

Wandelen en bowlen gaan we deze maand weer opstarten. 

De overige activiteiten zullen waarschijnlijk weer worden opgestart in september, 

tenzij het niet kan of mag op basis van de dan geldende coronamaatregelen. 

 

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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Advertentie 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:3809576
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 BUS DAGREIS  26 AUGUSTUS 2021  

  
 Hart van Friesland 
 

 

Na een lange periode van onzekerheden ziet alles er weer beter uit. 

Volgens informatie ontvangen van  Pasteur-Reizen kunnen we  in augustus 

weer door de vaccinaties zonder beperkingen op reis.  

 

We gaan dus weer een dagje uit. Onze 

bus is 8.45 uur aanwezig en we 

vertrekken 09.00 uur vanaf huize 

Stefanna, Aart van der Leeuwlaan. We 

rijden dan via Amsterdam naar 

Eemnes, waar wij pauzeren voor de 

koffie. Dwars door het nieuwe land via 

Emmeloord en Lemmer bereiken wij 

rond het middaguur ons restaurant 

voor een koffietafel.  

 

 

Hierna volgt een prachtige toer langs de Friese Meren. Door het mooie 

Gaasterland bereiken wij het schitterende plaatsje Hindeloopen voor een 

vrije pauze. De terugreis gaat via de Afsluitdijk. Deze onderbreken wij voor 

het diner.  

De thuiskomst is om ca. 21.30 uur. 

 

Aanmelden voor deze reis kan tussen 5 en 11 juli 2021. 

Dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland. 

Uitsluitend per telefoon:  013 21 18 146.  b.g.g. 06 53 33 43 46.    

 

Reissom persoon bedraagt voor: 

KBO leden: € 59,50 p.p.   Introducees € 65,00 p.p.  

Inbegrepen: vervoer, koffietafel, diner en attentie chauffeur. 

 

Exclusief: Annulering en/of Reisverzekering. 

R83 



 

 

15 

 

Indien door corona omstandigheden de reis niet kan doorgaan wordt  

deze verzet of uw geld teruggeboekt. We gaan voor een gezellige dag. 

 

Niet vergeten: Uw identiteitsbewijs, gegevens ziektekostenverzekering 

en een telefoonnummer van uw achterblijver.   

 
Wijziging / Noteren. Tijdens de reizen is de leiding vanaf heden  

bereikbaar onder telefoonnummer: 06 53 33 43 46 

 
Voor deelname aan deze reis uw reissom over maken voor 31 juli 2021 

op: IBAN: NL75 INGB 0004925203   

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen, Delft (met vermelding R83)  

 
Heeft u nog vragen ? ? ?   bel dan 06 53 33 43 46 

 

Uw reiscommissie: Leo en  Lea Vroonland en Anton van der Zalm. 
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Oproep aan tweede kamer: spreek steun uit voor de 
maximering eigen bijdrage geneesmiddelen 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept de 

Tweede Kamer op om haar steun uit te spreken 

om de maximering van de eigen bijdrage 

geneesmiddelen in 2022 te verlengen. 

Daarnaast is er tijdig actie van de Kamer nodig 

om te voorkomen dat het eigen risico volgend 

jaar automatisch gaat stijgen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: 

“Met onze oproep staan we achter de wens van minister Van Ark. Zij wil 

voor de zomer duidelijkheid hebben, wij ook. Dit moet snel geregeld 

worden, voordat dit de portemonnee van veel mensen. 

Op 16 juni debatteerde de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid. 

In het debat kwamen de eigen bijdrage en het eigen risico aan bod. Sinds 

2019 betalen mensen maximaal een eigen bijdrage van € 250 voor 

geneesmiddelen. Als minister Van Ark niets doet, komt deze maximering 

per 1 januari 2022 automatisch te vervallen. Voor sommige patiënten kan 

de eigen bijdrage vanaf 2022, net als voor 2019, weer fors gaan oplopen. 

Minister Van Ark ziet het probleem ook. Maar om de maximering van de 

eigen bijdrage voor geneesmiddelen te kunnen verlengen, is er nog voor 

de zomer een ministeriële regeling nodig. 

Voorkom dat eigen risico verder de pan uit rijst 

De minister attendeerde de Kamer er in het debat ook op dat de bevriezing 

van het eigen risico voor de Zorgverzekeringswet in 2022 afloopt. 

Financieel kwetsbare senioren dreigen daarom volgend jaar weer 

geconfronteerd te worden met een toenemende stapeling van eigen 

betalingen in de gezondheidszorg. Nu de kabinetsformatie drie maanden 

na de verkiezingen nog altijd niet van de grond komt, wordt het steeds 

onwaarschijnlijker dat er binnen afzienbare tijd een nieuw kabinet zit met 

een regeerakkoord dat tijdig voor de hiervoor geldende deadline van 1 

oktober een oplossing kan bieden. Met haar waarschuwing laat minister 

Van Ark bereidheid doorschemeren om het eigen risico nog een jaar langer 

te bevriezen. Marcel Sturkenboom: “Ik hoop dat de Kamer zo slagvaardig is 

deze uitgestoken hand te verzilveren zodat senioren met een gerust gevoel 

de zomervakantie in kunnen.” 

Bron: KBO-PCOB.NU  18 juni 2021 
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UIT HET ARCHIEF (90) 
 

Het zit er weer op gelukkig. Het Eurovisie songfestival en de coronacrisis. 

Ik hoop dat ik niet te optimistisch ben met die coronacrisis maar wij gaan in 

ieder geval de goede kant op. Nog even doorbijten en het is voorbij. 

De oudste inwoner van Nederland, 110 jaar oud, is overleden. Eigenlijk kan 

dat niet want na dat overlijden is er weer direct een nieuwe ‘oudste 

inwoner’. Die is dus feitelijk onsterfelijk. Wie van ons zal de 110 halen? 

Onmogelijk is het niet en ook statistisch worden wij steeds ouder. 

 

De notulen van de bestuursvergaderingen van 1997 geven nog een paar 

interessante feitjes. De ledenadministratie schijnt thans adequaat te 

kunnen worden afgerond en nu kan de contributie per acceptgiro geïnd 

gaan worden. Verder sluiten de afdelingen Pijnacker en Nootdorp zich 

voorlopig aan bij het Westland. En op 1 mei zal er een ledenwerfactie 

starten. Dus ook toen al maar ik denk dat dat een voortdurende activiteit 

van misschien wel elke vereniging is. 

Op 11 april 1997 is er een 55+ dag in de bibliotheek. De KBO Zuid-Holland 

vergadert in het zalencentrum van Avifauna en daar hoort ook een 

Eucharistieviering bij. De jaarvergadering van de afdeling was weer slecht 

bezocht maar wellicht beter dan die van 2020 en 2021 die wij alleen maar 

virtueel kunnen bezoeken. De stencilmachine van 1997 is nog steeds niet 

goed gerepareerd maar toen nog onmisbaar voor het afdrukken van de 

Info. 

 

Het bestuur komt met een eigen enquêteformulier ten aanzien van een 

codicil welke in juni bij de leden bezorgd wordt. De voorzitter slaat de 

eerste paal voor de nieuwbouw van de Laatste Eer en de Vereniging voor 

Crematie wil een affiche ophangen in het KBO-huis maar dat werd 

geweigerd. Wat een sombere alinea is dit geworden. 

 

In 1997 kwam ook het KBO-huis nog diverse malen op tafel bij de 

bestuursvergaderingen. De laatste keer in dat jaar was op de elfde van de 

elfde. Toen verscheen er een gedetailleerd inspectierapport waarin werd 

aangekondigd dat er voor ƒ 220.000 herstelwerkzaamheden moesten 

plaatsvinden. Dat was geen carnavalsmop en al waren het dan nog maar 

guldens, het bedrag was hoog genoeg om nog eens goed achter je oren te 

krabben.  
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Wij vieren dit jaar (2021) ook nog een jubileum. Ons mobieltje bestaat (pas) 

30 jaar. Ik las ergens dat dat omstreeks 1 juli 1991 min of meer op gang 

kwam. Het is je nauwelijks voor te stellen dat wij 30 jaar geleden 

onbereikbaar waren zodra wij de deur uitstapten. Thans beslaan de in 

Nederland in omloop zijnde mobieltjes - 21 miljoen - achter elkaar gelegd 

een lengte van ruim 2.000 kilometer. En in 1961, dus zestig jaar geleden, 

moest ik na een aanvraag voor een vaste telefoon nog drie maanden 

wachten alvorens die aangesloten werd.  

 

Nog een gebeurtenis die ik niet heb gevonden in de notulen maar die toch 

niet onopgemerkt gepasseerd zal zijn. In 1963, ons tweede lustrumjaar. 

overleed de toen alom bekende pastoor Vrijmoed. De ‘rode’ pastoor zoals 

hij genoemd werd. Als vakbondsbestuurder zou hij een goed figuur hebben 

geslagen maar destijds mocht hij zich van de bisschop geen kandidaat 

stellen voor een politieke functie of iets dergelijks. Dat waren andere tijden 

dan die van Schaepman en Nolens. 

 

Genoeg voor deze keer. Allemaal een goede vakantie met goed weer en 

toegang tot de diverse buitenlanden. Blijf gezond. 

 

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 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 
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