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LEDENADMINISTRATIE 

Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en 

informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met: 

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

 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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VAN DE REDACTIE 
 

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

2020, met weer nieuwe informatie.  

Deze maanden beginnen we met een beperkt aantal activiteiten weer op te 

starten. 

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

volgende artikelen: 

 
- Bedankje van Paul Bender, zie pag. 5. 

- Artikel over weer gaan wandelen, zie pag. 10. 

- Artikel over online stoelyoga,  zie pag. 11. 

- Procedure vaststelling jaarstukken 2019 en begroting 2020, zie pag.13.  

- Bericht van het Rietveldtheater, zie pag. 14. 

- Oproep voor oudere bewoners uit Tanthof, zie pag. 15. 

Nummer 9 - september 2020, verschijnt op 26 augustus 2020, copy 

inleveren vóór 14 augustus 2020. 

 
Namens de redactie,     
 
Leo Persoon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen 

-   Alle activiteiten genoemd in deze INFO zijn onderhevig aan besluiten 

van de  overheid met betrekking tot het Coronavirus. 

- Er is dit jaar geen algemene ledenvergadering, u kunt wel online 

reageren op de jaarstukken, zie pag. 12 en website KBO-DELFT.NL. 

- Er is dit jaar geen Zomerschool voor Senioren. 
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AGENDA - juli 
 
 7 juli  Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 9.30 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

 
14 juli Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

21 juli. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

AGENDA – augustus 
 
4 aug.  Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 9.30 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

 

6 aug. Bustocht naar het hart van Friesland. 

  Vertrek vanaf huize Stefanna, Aart van der Leeuwlaan. 

  Vertrek om 09.00 uur, aanwezig uiterlijk om 8.45 uur. 

  Deze bustocht is onder voorbehoud. Is afhankelijk van de 

coronamaatregelen. 

 

11 aug. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

18 aug. Wandelen.  
 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 



5 

 

21 aug. Vaartocht van 7 uur – De Marktocht 

  Vertrek vanaf huize Stefanna, Aart van der Leeuwlaan. 

  Vertrek om 08.00 uur, aanwezig uiterlijk om 7.45 uur. 

  Deze vaartocht is eveneens onder voorbehoud.  Ook deze is 

afhankelijk van de coronamaatregelen. 

 
8 sept.  Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Aanvang: 9.30 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKJE 

Ik wil graag iedereen van de wandel- en museumgroep bedanken voor 

de kaarten, die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijft van 7 

weken in het Westcord Hotel.  

Het heeft mij geholpen om de eenzaamheid te accepteren. 

 
Inmiddels ben ik weer thuis en het gaat gelukkig steeds beter. 

 
Ik vertrouw er dan ook op dat ik jullie in het najaar weer kan ontmoeten. 

 
Bedankt nogmaals. 

 
Vriendelijke groet, 

 
Paul Bender. 
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VERJAARDAGEN JULI 2020 
 

90 jaar 

Mevr. J. Elgershuizen-v.Scheijndel Kristalplein 20    2 juli 

Dhr. P. Verbeek   Kristalweg 58    5 juli 

Dhr. H.A. Schoenmakers  Mozartlaan 348  19 juli 

Mevr. C.H.E. van de Velden-Vrins Roland Horstlaan 996 26 juli 

  

85 jaar 

Dhr. Z. Boerendonk   Schubertlaan 4  10 juli 

Mevr. M.J. de Bakker-Aschman  Fred. Hendrikstr. 93 30 juli 

 

80 jaar 

Dhr. L.C.M. Vijverberg   Chopinlaan 187    2 juli 

Mevr. R.M.C. v.d. Kruk-de Vreede A. Buserstraat    3 juli 

Mevr. H.C.E.M. van Eekeren  Chinalaan 17    4 juli 

Mevr. C.A.M. Wiegman   Arubastraat 21  13 juli 

Mevr. C.C. Schepman-v.d.Sman Jan Campertlaan 73 15 juli 

Mevr. P.J. van Loon   Papsouwselaan 151 23 juli 

Mevr. J.T.G. Vlek-Brouwer  Gerbrandylaan 14 26 juli 

 

75 jaar 

Mevr. Y.H.M.C. Persoon-Steenweg van Heemstrastr. 11 24 juli 

 

VERJAARDAGEN AUGUSTUS 2020 
 

90 jaar 

Mevr. J.F. Kleis-Hendriks  Chopinlaan 109    3 aug. 

Mevr. A. Kraaijenbrink   Gebbenlaan 57  16 aug. 

Mevr. J.T.M. Blonk-Bergsma  Koningsveld 13  29 aug. 

 

85 jaar 

Mevr. J. de Graaff   v. Adrichemstr. 313   8 aug. 

Mevr. J. v. Schijndel-Koolhoven  Gebbenlaan 51  14 aug. 

Dhr. J.H.P. Duvé    A. v.d. Leeuwlaan 762 18 aug. 

Mevr. A.C. de Haas-Schouten  Ezelsveldlaan 118 28 aug. 

Mevr. J. Molenaar-van Otterloo  Mozartlaan 106  29 aug. 
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80 jaar 

Mevr. M.C. Smits   De Kringloop 119 10 aug. 

 

75 jaar 

Dhr. A. van Eden   De Colignystraat 95 17 aug. 

Mevr. C. van Swieten-Collins  Papsouwselaan 149 31 aug. 

 

Allen van harte gefeliciteerd 

 

NIEUW LID 

 

Dhr. M. Hoeks    Buitenhofdreef 100 

 

Het bestuur heet dhr. Hoeks van harte welkom  

als lid van de KBO. 

 

 

 
Advertentie 
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BESTE LEDEN 
   
Ik hoop dat alles goed met u gaat en de dagen een beetje 

doorkomt. Als ik soms leden zie dan is meteen de vraag 

wanneer gaan we weer iets doen, daarop nu een antwoord 

geven is moeilijk. 

Zoals u in de agenda kunt lezen starten we in juli weer met een paar 

activiteiten. De wandelaars gaan weer op pad, dit kan in de buitenlucht 

maar wel met afstand. 

Ook gaan we weer beginnen met de creaochtend, dit kan omdat er 4 

deelnemers zijn die aquarelleren in de ene kamer en 4 deelnemers die 

kaarten maken in de andere kamer. 

 

Wat betreft de bingo wil ik bij de volgende bestuursvergadering overleggen 

of er in september weer een bingo kan zijn. Wel met een aantal 

beperkingen, b.v. hoeveel deelnemers kunnen er op de gewenste afstand 

in de ruimte die er is. (de 2 kamers achter elkaar ) en andere zaken waar 

we op moeten letten. 

                              

Modeshow Boskoop 

Zoals ik vorige maand al heb beloofd heb ik contact met de firma Klooster 

gehad hoe de situatie daar is. 

We kunnen met maximaal 30 personen terecht. De stoelen staan op de 

gewenste afstand want ze hebben de hoek van de winkel waar normaal de 

dames zich verkleden  bij de ruimte getrokken ( ze verkleden zich dan in 

het kantoor ) de ruimte waar we lunchen is ook zo ingericht dat er aan de 

tafels minder stoelen staan om op die manier de 1,5  meter te hebben. 

Wat betreft de kosten om mee te gaan, die worden hoger omdat de bus 

duurder is geworden. Als ik alles doorbereken ( bus- lunch-verzekering-en 

fooi voor de chauffeur ) kom ik op € 23,50 per persoon. Dat is dus een stuk 

hoger dan in het voorjaar. 

Alles is natuurlijk nog onder voorbehoud i.v.m. met het coronavirus. 

 

Zomerschool voor Senioren 

Hierover is nog niets bekend. Het probleem zijn de RIVM regels. 

Ik houd u op de hoogte 

 

Blijf gezond en tot de volgende Info.                        Jetty van der Graaf 
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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: Mevr. T. Glaser, tel. 015-214 56 48 

 
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:  Lida Nadorp,  tel. 015 - 256 69 67 

 
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 

 

 

 

 

WANDELEN 
 

We willen het wandelen op de 2e dinsdag van de maand weer gaan 

opstarten (korte wandelingen van ca. 4 km). 

 

We willen starten met een kleine groep van maximaal 10 wandelaars. We 

kunnen dan aan de RIVM regel, qua afstand houden, voldoen (Vol=Vol). 

Vooralsnog beginnen we op dinsdagmiddag14 juli. 

Zoals gewoonlijk verzamelen we om  13.30 uur bij ‘De Schaapskooi’ in het 

‘Delftse Hout’.  We vertrekken uiterlijk om 13.45 uur. 

 

Omdat er bijna geen activiteiten zijn stellen we voor om ook op de 3e 

dinsdagmiddag van de maand te gaan wandelen. Op dinsdagmiddag 21 juli 

Ook weer met een kleine groep van maximaal 10 wandelaars, (Vol=Vol). 

Vooralsnog geldt dit voor de maanden juli en augustus. 

 

In augustus op dinsdagmiddag de 11e  en op dinsdagmiddag de 18e.  

In september is het misschien weer mogelijk om met een grotere groep te 

gaan wandelen. 

 

Leo Persoon 

tel:3809576
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VANAF 1 JULI ONLINE STOELYOGA 
 
Omdat door de coronamaatregelen de stoelyogalessen nog steeds niet 

plaats mogen vinden, is er een alternatief gevonden. Sandra Slotboom 

gaat stoelyogalessen opnemen en online zetten.  

 

Om te kijken of er voldoende interesse is, bestaat er de mogelijkheid om in 

de maand  juli  2x  als proef een online stoelyogales van 30 minuten in uw 

mailbox te ontvangen, via een speciale link.  

Deze kunt u dan vanuit huis volgen op het moment dat het voor u uitkomt. 

Dus lukt het niet op woensdag, dan kan het ook op een ander tijdstip. De 

les kunt u ook meerdere keren herhalen met dezelfde link.  

Door de combinatie van ademhaling en beweging tijdens de stoelyoga blijft 

u langer gezond. 

 

Nieuwsgierig naar zo’n stoelyogales? U kunt in juli twee keer een gratis 

proefles aanvragen via: lpersoon@ziggo.nl 

 

Bij voldoende interesse kunt u vanaf 1 augustus maandelijks 2x een 

online stoelyogales van een half uur ontvangen.  De kosten voor deze 

lessen bedragen  € 7,50 per maand. Deze lessen dienen vooraf betaald te 

worden. 

 

U kunt zich opgeven per email: lpersoon@ziggo.nl 

Of telefonisch: 015 - 212 42 89 

 

Als u zich opgegeven heeft krijgt u bericht hoe u kunt betalen. 

 

Leo Persoon 

        Sandra 
  

mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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Advertentie 
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PROCEDURE VASTSTELLING JAARSTUKKEN 2019  

EN BEGROTING 2020 

 
In deze tijd hebben we allemaal 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 dit jaar geen algemene ledenvergadering.   

Om toch tot het vaststellen van de jaarstukken over 2019 en de begroting 

van 2020 te komen, hebben we een procedure opgesteld. 

 

Het bestuur heeft met ingang van 12 juni 2020 de jaarstukken gepubliceerd  

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 opvragen bij 

ondergetekende. 

 

Binnen de periode van 12 juni 2020 tot 1 juli 2020 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 15 mei 2019, het tekstuele jaarverslag en jaarcijfers 

over 2019 en de begroting voor 2020 akkoord kan gaan. 

 

Reageren: 

 

Per email:  lpersoon@ziggo.nl 

Per telefoon: 015 - 212 42 89  

SchrIftelijk:  L. Persoon 

  Van Heemstrastraat 11 

  2613 CD Delft. 

 

 

Leo Persoon 

 

 

http://www.kbo-/
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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Voor de voorstellingen in het Rietveldtheater kunnen geen kaarten 
gereserveerd worden voor de voorstellingen van Theater Overdag. 
Het is nog niet zeker of de voorstellingen doorgaan. 

 

Mochten ze doorgaan dan mogen we nog maar 30 bezoekers ontvangen. 

Daarom kunnen er geen grote groepen meer geplaatst worden. Van elke 

voorstelling wordt daarom een livestream gemaakt die mensen, via een 

kaartje, live of erna kunnen bekijken. Voor het programma, tijden e.d. zie 

website www.rietveldtheater.nl 

Zodra de richtlijnen van het RIVM gewijzigd worden, laat ik meer weten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marian Ruijgers   programmeur Theater Overdag 

 

 

 

Advertentie 

 

 

http://www.rietveldtheater.nl/
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OPROEP  

‘Wonen op leeftijd’  

Door de ogen van oudere wijkbewoners Tanthof. 

Over zelfstandig wonen op oudere leeftijd bestaan uiteenlopende ideeën bij 

professionals. Maar wat vinden bewoners er zelf eigenlijk van? Om hier 

gehoor aan te geven, nodigt de Haagse Hogeschool oudere bewoners uit 

om mee te doen met het maken van een documentaire over hun 

woonsituatie. 

 

In de documentaire krijgen bewoners van 65 jaar of ouder uit Tanthof de 

kans om te laten zien hoe zij wonen en hoe zij dat ervaren.  

 

Deelnemers bepalen zelf het verhaal dat ze willen vertellen en mogen zelf 

de filmopnames maken. Dit onder begeleiding van filmprofessionals en 

docenten met ruime ervaring in lesgeven. Voor filmapparatuur wordt 

gezorgd.  

De workshop vindt vanaf september wekelijks plaats op vrijdagochtend in 

Tanthof en duurt twintig weken. Een mooie manier om nieuwe mensen te 

ontmoeten en verhalen uit te wisselen.  

 

Heeft u interesse (of vragen)? Laat het weten via Joost van Vliet, docent 

aan De Haagse Hogeschool (j.vanvliet@hhs.nl/ 06-38325751). 

 

 

 

mailto:j.vanvliet@hhs.nl/
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Advertentie
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UIT HET ARCHIEF (80) 
 

Het jaar 1993 werd uitgeroepen tot het Europees jaar van de ouderen en 

solidariteit tussen generaties. Dat is een beetje een hoogdravende titel 

maar in de praktijk werd toch meestal gewoon van Het jaar van de ouderen 

gesproken. Ik vond daarover een folder met de titel Meedoen in 1993 en 

het motto Ouderen zijn niet van gisteren. Vanzelfsprekend komt dat jaar in 

de notulen van de bestuursvergaderingen regelmatig aan de orde. Dat 

“Europees” raakt dan een beetje op de achtergrond maar lokaal en 

landelijk leeft het ouderenjaar wel. 

 

Ter voorbereiding van dat jaar wordt er op 10 december 1992 een lokaal 

comité geïnstalleerd. Op 11 januari 1993 wordt echter al in de notulen 

opgemerkt dat de organisatie niet helemaal naar wens verloopt. Dat kan 

toch niet gezegd worden van de subsidie van ƒ 25.000,--  die de gemeente 

Delft ter beschikking stelt aan de samenwerkende bonden voor de te 

organiseren evenementen. Op 6 februari is echter nog niets ontvangen, de 

kassier van de gemeente is kennelijk niet zo vlot van betalen. 

 

De eerste activiteit in het kader van de ouderenjaar vindt plaats onder het 

motto “Vrouwen centraal”. Een aantal 55+ vrouwen krijgen op 8 maart 

bloemen aangeboden en een uitnodiging voor een voorstelling van de Vrije 

Academie. In mei staan er sportevenementen op het programma en in 

oktober zal er een nationale sportdag georganiseerd worden met onder 

andere aandacht voor volksdansen. 

 

De sportweek in mei omvat een fietstocht die volgens de notulen 

vijfenvijftig deelnemers trekt. Verder een open dag in het zwembad 

Kerkpolder met veertien deelnemers (lijkt mij een beetje weinig) en een 

tennisdag die open staat voor alle ouderen maar waar echter alleen maar 

leden van de tennisclub aan deelnemen (niet iedereen kan zomaar 

tennissen). En een puzzeltocht langs de bezienswaardigheden van Delft 

trekt maar zes deelnemers wat in de notulen terecht maar een matig 

resultaat genoemd wordt. 

 

Op 3 september is er nog een bibliotheekdag in het kader van dat 

ouderenjaar. De informatiemarkt “Ouderen hebben de toekomst” is weer 

zeer geslaagd. Dat ouderen niet van gisteren zijn wisten we al uit die folder 

maar nu hebben ze zelfs de toekomst. In Delft wordt van 25 tot 30 oktober 



18 

 

nog een sportweek georganiseerd met maar liefst zeventig verschillende 

activiteiten waaraan de deelname redelijk wordt genoemd. 

Op nationaal vlak is er in oktober een manifestatie en een beurs in Den 

Haag en dat is met 20.000 à 25.000 bezoekers ook een groot succes. Het 

waren dit keer geen boeren of klimaatactivisten die het Malieveld bezet 

hielden en geen demonstranten tegen de rassenongelijkheid die zich zeer 

recent zo keurig hebben gedragen op 2 juni 2020. 

 

De nationale afsluiting van het jaar van de ouderen vindt plaats in het 

Congresgebouw op 9 december 1993 en de dag daarna wordt dat jaar in 

Delft afgesloten op het stadhuis. Intussen is er op 2 december ook nog een 

symposium geweest onder de titel Ouderen en ouderenwerk op weg naar 

het jaar 2000 met volgens de secretaris veel hooggestemde sprekers maar 

of dat ook nog in het kader van dat ouderenjaar plaatsvond vermeld de 

geschiedenis niet.  

 

Of er na 1993 ooit nog een jaar van de ouderen geweest is heb ik niet 

kunnen vinden. Wel vond ik op het wereldwijde web dat het jaar 2011 

uitgeroepen werd tot het jaar van de boerenzwaluw maar of dat specifiek 

voor de oudere boerenzwaluwen was stond er niet bij. 

 

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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KBO – 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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