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Dhr. Leo Persoon,  van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft. 
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voor informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met:  

Leo Persoon, Tel.: 015 – 212 42 89. Of email: lpersoon@ziggo.nl 
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Voor klachten over de bezorging van het ‘Magazine van de KBO-PCOB’ 
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E-mail: jettyvandergraaf@hotmail.com 
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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 10 voor de maand oktober 2022,  met weer nieuwe 

informatie.  Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht 

voor de volgende artikelen: 

 

- Afscheid van een vriend, bijdrage van de voorzitter, zie pag. 8. 

- Koffieochtenden bij Pro Grotius Praktijkonderwijs, zie pag. 12. 

- Foto’s van de stadswandeling door Gorinchem, zie pag. 13. 

- Doen ouderen zichzelf tekort? Bijdrage van de SSBO, zie pag. 15. 

 

Namens de redactie,     

Leo Persoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt € 27,50.  

Bertalen kan via NL82 INGB 0001 9976 17 t.n.v. KBO Afd. Delft, met 

vermelding van ‘contributie 2023’. 

Mocht u voor iemand anders betalen, dan graag de naam vermelden 

voor wie u betaald. 

Nummer 11 – november 2022,  verschijnt op 26 oktober 2022. 

Copy inleveren vóór 14 oktober 2022. 
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VERJAARDAGEN SEPTEMBER  2022 
 

Helaas hebben wij moeten constateren dat wij als redactie ‘vergeten’ zijn 

deze verjaardagen in de INFO nr. 9 van september 2022 te vermelden. 

Daarom zijn ze nu alsnog opgenomen. 

 

95 jaar 

Dhr. J.A.M. Kooijmans   Fabritiusstraat 12 12 sept. 

 

85 jaar 

Mevr. J.C.M. Post – van Boxtel  Ezelsveldlaan 224   3 sept. 

Mevr. W. Havinga – Lemmers  Koekamp 96  10 sept. 

Mevr. J. van Koppen   Vrijenban 26/Delfgauw  21 sept. 

Mevr. F.H. Schnee – Sprong  Pijperring 81  22 sept 

Mevr. I.J. van de Berg   Zagwijnpad 59  24 sept. 

 

80 jaar 

Dhr. A.A.C. Kops   Treilerdwarsweg 43/ 

        ’s Gravenhage 20 sept. 

Mevr. C.J. Brouwer – Isbrucker  Afrikalaan 152  22 sept. 

Mevr. G.T.C. van der Werf – Kraus Koolmeesstraat 15 27 sept. 

 

75 jaar 

Mevr. A. van Oosten   Artemisstraat 304 28 sept. 

Mevr. C. Schenk   Vondelstraat 16  30 sept. 

Mevr. J. van der Graaf – ten Hulscher   Pr. Mauritsstraat 92 30 sept. 

 

70 jaar 

Mevr. R.A.G.M. Gevers – van Houten Wulppad 16    6 sept. 

Mevr. M.A. Tetteroo   Mozartlaan 284  25 sept. 

 

Allen alsnog van harte gefeliciteerd     
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VERJAARDAGEN OKTOBER 2022 
 

90 jaar 

Mevr. A.M. Slegtenhorst - v.Zuijlen Mozartlaan 228  13 okt. 

Mevr. M.T.M. Suurmeijer  Ezelsveldlaan 58 29 okt. 

 

85 jaar 

Dhr. W. Smit    Oostsingel 101  23 okt. 

Mevr. E.M.A. Windmeijer-Langeweg Persijnlaan 66  26 okt. 

 

 

80 jaar 

Mevr. L.R. van Charante  Artemisstraat 290 13 okt. 

Mevr. A.T.A. Breemer   Zagwijnpad 27  23 okt. 

 

75 jaar 

Mevr. M.P.M. Wilmer – Tetteroo  Landsteinerbocht 15   6 okt. 

Mevr. K. Wijnmaalen   v.Schuijlenburchstr.16G 11 okt. 

Mevr. M.M. Westmaas – Daamen Ln.d.Zeven Linden 221 

      Delfgauw 11 okt. 

Mevr. M. Deden   Chopinlaan 223  29 okt. 

 

Allen van harte gefeliciteerd     

 

Op woensdag 19 oktober zijn dhr. en 

mevr. Verbraak 60 jarig getrouwd. 

De redactie wenst het bruidspaar, 

mede namens het bestuur van de KBO,  

veel geluk en nog vele jaren in goede gezondheid met elkaar  

en wenst hen een fijne dag toe. 
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AGENDA  OKTOBER 2022 

   4 okt. Creaochtend. 

 Aanvang: 9.30 uur.  

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

  6 okt. ONGEZIEN, een voorstelling in en na coronatijd. 

 Aanvang: 15.00 uur. 

 Locatie: Zalrencentrum GGZ Delfland. 

 Voor meer informatie. Zie INFO nr. 9 van september 2022. 

 

 11 okt. Wandelen. 

  Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant ‘De Schaapskooi’ 

in het ‘Delftse Hout’. 

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

 12 okt. Stoelyoga. 

  Aanvang: 10.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

13 okt. Modeshow Boskoop. 

  Vertrek: Vanaf de Nassaulaan om 09.00 uur. 

    Vanaf de Bachsingel  om 09.30 uur.   

 

18 okt. Bloemschikken 

  Voor meer informatie, zie de bijdrage van Jetty van der Graaf. 

 

 20 okt. Bingo. 

   Aanvang: 14.00 uur.  

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

25 okt. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 
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NIEUWE LEDEN 

Dhr.   G.L. Lansbergen   Buitenwatersloot 336. 

Mevr. R. Hoogendijk-Nagtegaal  Koepoortstraat 44. 

Het bestuur heet de nieuwe leden  van harte welkom 

als lid van de KBO 

 

OVERLEDEN LEDEN 
(voor zover bij ons bekend) 

Dhr.  F.W. Groenendaal   Van Foreestweg 143. 

Mevr. J.M. Kool-van Boven  Beethovenlaan 195. 

 

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

in de vrede van onze verrezen Heer. 

 
 

Advertentie 
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AFSCHEID VAN EEN VRIEND 
 
Afscheid nemen, dat begrip zal u niet vreemd zijn. Ongetwijfeld heeft u lang 

of kort geleden afscheid moeten nemen van een dierbare man, vrouw, 

echtgenoot, echtgenote, kennis, vriend, vriendin. 

De bekendmaking daarvan gaat nooit  met klokgelui. En toch…… vrijdag 9 

september gaven de klokken van de Maria van Jessekerk een treurig 

geluid. Een trieste aankondiging. Pastoor Verbakel was overleden. We 

wisten dat het niet goed met hem ging, maar zo snel al? Een treurige week 

volgde. 

 

Op vrijdag 16 september werd er een avondwake gehouden na het 

afscheid nemen. Hij werd uitgedragen door afgevaardigden van de 

verschillende gemeenschappen. Een daarvan was ik. Dan gaat er van alles 

en nog wat door je hoofd. 

 

Onze vriendelijke, rustige en zichzelf wegschenkende  pastoor aan de 

Ursulaparochie  en Midden Delfland is niet meer. Misschien heeft U niet 

veel (meer)met de kerk, maar ik dacht aan de betekenis van hem voor de 

kerk, en aan de K. van KBO. Er is veel discussie over, maar op zo’n 

moment heeft deze K een dimensie voor mij, ben ik blij dat ik erbij hoor. 

In mijzelf kwam het derde couplet van het  veelgebruikt openingslied bij 

uitvaarten me voor de geest: 

 

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

Dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

Wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij zowaar vandaag mijn brood zowaar Gij leef, 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Een dag later werd hij na een kerkdienst begraven in Rotterdam. Aan zijn 

aardse bestaan was een einde gekomen. En werd hij opgenomen in Gods 

Eeuwige Goedheid. 

 

Paul Dresmé 
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BESTE LEDEN  
 

Bingo 

Afgelopen 15 september is er geen bingo gespeeld. Er 

hadden zich 4 deelnemers gemeld. 

Er waren deelnemers op vakantie en er was iemand ziek. 

Als zij er wel waren geweest hadden we waarschijnlijk 8 

deelnemers gehad. Dit is als iedereen 1 “plankje” neemt nog niet genoeg 

om uit de kosten te komen. Gemiddeld ben ik € 70,00 tot € 80,00 kwijt aan 

prijzen, lekkers bij de koffie en drinken  tussendoor. Het is bijna niet 

haalbaar om een bingomiddag te organiseren waar zo weinig mensen 

aanwezig zijn. Ook gezien het feit dan we met voedingsmiddelen werken 

als prijzen en die zijn ook allemaal duurder geworden.  

Ik hoop dat de volgende maand  (toch weer op donderdag omdat we nog 

niet weten of de gemeente nog spreekuur blijft houden) meer deelnemers 

aanwezig zijn (minimaal 8 à 10).  De 1e middag is nu op 20 oktober zoals 

vanouds om 14.00 uur in de pastorie aan de Nassaulaan 2. 

Wilt u zich wel opgeven bij mij, dit i.v.m. de boodschappen. Graag minimaal 

een week van tevoren. 

Modeshow Boskoop 

Op 13 oktober a.s. gaan we naar de modeshow bij de firma de Klooster in 

Boskoop.  

Ik heb nu 22 personen en heb een 27 persoons bus gereserveerd. 

Er kunnen dus nog een paar deelnemers mee.   

De prijs is voor KBO leden € 20,00 en voor introducees € 22,50.  

Hierin zitten de buskosten, tijdens het verblijf daar lunch, koffie enz., 

verzekering en bijdrage chauffeur. Ook wordt er in de middag in 2 groepen 

tegenwoordig een pubquiz gespeeld. 

U kunt zich al aanmelden via tel.nr. 015-262 11 16  ( tussen 17.00 – 18.00 

uur en niet in het weekend ) of per mail jettyvandergraaf@hotmail.com.  

U kunt dus uw bijdrage gaan storten op NL42 RABO 0383 4562 07  t.n.v. J. 

v.d. Graaf. 

Als u nog besluit om mee te gaan wilt u dan zo snel mogelijk inschrijven 

want er is al geinformeerd hoeveel gasten er kwamen i.v.m. de 

personeelsbezetting en de inkoop. 

 

 

 

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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Ik hoop dat de animo weer net zo groot is als de vorige keer. 

 

Vertrek vanaf de Nassaulaan 2 om  09.00 uur  (denk om het betaald 

parkeren).  Vertrek vanaf de Bachsingel om 09.30 uur. 

 

 

 Bloemschikken  

 

Zoals belooft tijdens 

de zomerschool gaan 

we in de herfst weer 

een herfststuk maken. 

We doen dit op 

dinsdag 18 oktober, 

afhankelijk van de 

aanmeldingen hoort u 

nog de tijd(en) 

 

Ria heeft een 

voorbeeld gemaakt 

maar het kan zijn dat 

er materiaal op het 

moment van inkoop 

niet aanwezig is, maar 

het wordt in ieder 

geval iets met groene en oranje tinten. 

Zelf een schaal ( maat dinerbord) en gereedschap ( tang, mesje ) 

meenemen. 

U kunt zich nog steeds opgeven. Wilt u dit wel zo spoedig mogelijk doen 

i.v.m. de inkoop. 

Bij voldoende deelname is het in de ochtend en de middag. Dat hoort u nog 

van mij. 

Kosten  € 17,50 voor KBO leden en  € 20,00 voor introducees. 

 

.Jetty van der Graaf 
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 
 

Bingo  

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

zijn van harte welkom.   

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

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. 

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

Stoelyoga 

Elke 2e woensdagochtend van de maand is er stoelyoga, onder leiding van 

Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. Nieuwe deelnemers zijn van 

harte welkom.     

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

Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord  

aan de Brasserskade 77.  

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

Museumbezoek 

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

stadswandeling of bezoeken een tuin e.d. 

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

Vrouwen KamerKoor Delft (VKKD) 

Elke vrijdagochtend is er repetitie in het Wijkcentrum ‘De Wending’, 

Raamstraat 67. Na afloop is er koffie of thee. Nieuwe zangeressen zijn van 

harte welkom. Inlichtingen: Inge van Santen, tel. 06 – 538 90 615 

 

          

Koffieochtenden bij Pro Grotius 
Praktijkschool 

In een praktijkschool leren de leerlingen 

anders. De naam zegt het al, de praktijk, al of 

niet door stages, zijn heel belangrijk. Zo 

krijgen de leerlingen een basis die hen geschikt maakt voor passend werk 

of een vervolgopleiding. De lerares praktijktraining horeca zoekt natuurlijk 

naar mogelijkheden om de leerlingen op een zo echt mogelijke situatie te 

trainen. Voor het komende schooljaar wil zij daarom samen met de SSBO 

koffieochtenden voor ouderen organiseren waarbij de leerlingen bedienen. 

Ouderen uit heel Delft zijn welkom. De ochtend begint om 10.30 uur. De 

leerlingen zijn van tevoren geïnstrueerd wat van hen verwacht wordt om als 

gastvrouw of gastheer op te treden. Zij serveren twee heerlijke kopjes 

koffie, espresso of thee met een stukje taart. De kosten zijn € 3,50 per 

ochtend. Er is plaats voor ongeveer 20 gasten. 

De koffie-ochtenden worden gehouden op: 14 oktober, 11 en 25 november 

in het schoolgebouw van de Praktijkschool Pro Grotius aan de 

Vulcanusweg 258, Delft. 

 

Wie zich wil laten verwennen kan zich opgeven bij mw. Lia Puts,              

tel. 015-88 78 596, of bij Chris van Wijk, tel. 06-14 12 03 46 op werkdagen 

tussen 17.00 en 18.00 uur. 
 

tel:3809576
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DOEN OUDEREN ZICHZELF TEKORT? 

De nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft onderzocht of 

ouderen zichzelf tekort doen. Hij heeft gesproken met ouderen, maar 

ook  met allerlei organisaties. Daarbij kwam hij tot de conclusie dat veel 

ouderen recht hebben op toeslagen, tegemoetkomingen, aftrekposten enz. 

enz. Maar vaak komen die toeslagen niet bij ouderen aan.  Waarom niet? 

De meeste regelingen gaan ervan uit dat ouderen de regels kennen en 

weten hoe zij aanvragen moeten indienen. Maar vaak weten ouderen niet 

dat ze iets moeten of kunnen aanvragen. Of ze weten niet hoe dat moet. 

Digitaal aanvragen per computer is voor veel ouderen nog een (te) moeilijk 

kunstje.  

De ombudsman constateert ook dat Gemeenten het vaak wel prettig lijken 

te vinden dat er niet zoveel aanvragen worden ingediend.  Daarom zegt de 

Ombudsman dat Gemeenten zelf actief moeten worden en op zoek moeten 

gaan naar ouderen die recht (kunnen) hebben op toeslagen, toelagen e.d. 

De Gemeente Delft heeft de samenwerkende ouderenbonden SSBO voor 

een gesprek uitgenodigd.   

Op 16 augustus j.l. heeft dit gesprek plaatsgevonden met de heren 

Buddingh en Voeten, die met genoegen constateerden dat de Gemeente 

de voorlichtingsfunctie van SSBO met het netwerk van KBO en PCOB kan 

benutten om ouderen te zoeken en te vinden die in aanmerking komen 

voor inkomensaanvulling. De samenwerkende bonden willen de Gemeente 

graag helpen om op dit punt actief te zijn en niet te wachten tot mensen 

zelf om hulp komen vragen.  

Piet Duijndam, voorzitter SSBO 

Binnen de KBO zijn vrijwilligers die u met het bovenstaande van 

dienst kunnen zijn: 

- de ouderenadviseur, mevr. W. Dagli-van den Broek 

- de computer, tablet. Ipad en digid coach, dhr. L. Persoon  

Telefoonnummers vindt u op pagina 19 van deze INFO. 

 

De redactie 
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UIT HET ARCHIEF (101) 
 
Te veel eer is mij toegezongen ter gelegenheid van de verschijning van 

nummer 100 van het maandelijkse Uit het archief. Natuurlijk ben ik er wel 

trots op en dankbaar voor het bezoek van Wil en Leo met hun interview. En 

dankbaar voor de bloemen en de cadeaubon maar echt, daar doe ik het 

niet voor maar uit pure liefhebberij en daar hoop ik nog een tijdje mee door 

te kunnen blijven gaan. Dus bij dezen weer aan de slag met de 

wederwaardigheden van de Delftse KBO. 

 

In 1992 was de bedevaart naar Den Bosch binnen een week volgeboekt en 

het patroonsfeest op 19 maart werd gevierd in een overvolle Maria van 

Jessehof waar steeds maar weer stoelen bijgesleept moesten worden. In 

dat jaar werden er landelijk ook weduwencursussen gegeven waarin 

ingegaan wordt op de moeilijkheden en mogelijkheden van het nieuwe 

leven van de alleenstaande vrouw. Kennelijk voorzagen die cursussen in 

een behoefte. 

Er wordt door de redactie van de Info ook geïnformeerd of er onder de 

leden interesse is voor pandoeren. Wie kent dat kaartspel nog met 

uitdrukkingen als ‘praatje pot’, ‘misère ouvert’ en ‘zwabber’. En natuurlijk 

met roem in diverse maten. Er was een tijd, dat pandoeren het won van 

kruis- of klaverjassen. 

Ook aan lezingen met lichtbeelden ontbrak het in 1992 niet. In maart al was 

er een lezing over China in het KBO-huis en in november kregen we iets 

dergelijks over de Galapagoseilanden en het Amazonegebied van 

Ecuador. Wat er ook toen al niet gereisd en gefilmd werd. Onze 

kleinkinderen draaien er hun hand niet meer voor om maar destijds was 

een reis naar Zuid-Amerika maar voor weinigen weggelegd. 

Kennelijk waren er per 1 november 1991 nieuwe verkeersregels van kracht 

geworden want op 24 april wordt het nuttig geoordeeld om vooral de 

kwetsbare ouderen daar uitleg over te geven. Ook toen liepen wij al veel 

risico op letsel door verkeersongelukken. 

 

De Info krijgt halverwege het jaar een ander uiterlijk en wordt voortaan op 

de computer gemaakt. De KBO wordt meegesleept in de vaart der 

volkeren. Het andere uiterlijk maakt geen revolutionaire indruk maar die 

computer zal een hele verbetering geweest zijn voor het maken van 1200 

afdrukken. 
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We vieren twee jubilea dat jaar. De zusterafdeling in Pijnacker bestaat 20 

jaar evenals het Katholieke Ouderenkoor onder leiding van Sonja Nowee.  

En de KBO komt in de publiciteit in een documentaire op Nederland 1 

getiteld: ’t Is grijs en ’t werkt’. Ook Radio 1 schenk op 20 oktober met een  

uitzending “Dingen die gebeuren” aandacht aan een KBO-studiedag. 

Zuster Letschert neemt na twaalf jaar bestuursactiviteiten in de Delftse 

afdeling op 72-jarige leeftijd afscheid van Delft om zich terug te trekken in 

het moederhuis van haar congregatie. Zij was achtereenvolgens tweede 

penningmeester, tweede secretaris en notulist en speelde een belangrijke 

rol bij de feestelijke opening van het KBO-huis in 1981. 

Ons oudste lid was in 1992 101 jaar en aan het eind van dat jaar was er 

weer een 100-jarige. En inspelend op die hoge leeftijden memoreer ik hier 

een grapje van de toenmalige voorzitter, Jacques Zuiderwijk. Hij wijst, 

misschien in verband met de stroperigheid van wetgeving, enz. naar de tijd 

van Methusalem toen het mogelijk was om anderhalve eeuw over een 

beslissing na te denken en er dan nog zes à zeven eeuwen van te 

genieten. 

 
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 0004 9252 03. 

  t.a.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen Delft. 

     

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

Voor hulp bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u bellen met: 

Dhr. G.A. van der Westen, tel.: 06 - 307 180 99; 

e-mail: gerardvanderwesten@hotmail.com 

Bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Dhr. H. van Santen, tel.:  06 – 515 930 94;  

e-mail: hansjevansanten@hotmail.com 

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

Dhr. J.D.Dupon,      e-mail:  j.d.dupon@hetnet.nl 

Bereikbaar: 

- onder telefoon 015 – 256 44 08,   tussen 16.00 en 18.00 uur. 

- onder telefoon 06 – 816 625 51,  tussen 14.00 en 18.00 uur, 

        (met inspreken bij geen contact).   

OUDERENADVISEUR 

Mevr. W. Dagli - van den Broek, tel: 015 – 256 25 69.    

E-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl   

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

REDACTIE INFO: 

Mevr. J. van der Graaf, mevr. W. Dagli  en dhr. L. Persoon. 

E-mail: lpersoon@ziggo.nl   of  jettyvandergraaf@hotmail.com 

 

COMPUTER, TABLET,  IPAD en DIGID COACH 

Dhr. L. Persoon,  Tel. 015 - 212 42 89;  e-mail lpersoon@ziggo.nl 

mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
mailto:gerardvanderwesten@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


 

 

20 

 

 
 

 

 


