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Voor het inschrijven van nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen en
voor informatie over contributiebetalingen, kunt u contact opnemen met:
Mevr. Margriet van Heese, Weegplaats 7, 2614 GW Delft.
Tel.: 06 – 288 711 04, (van 18.00 uur tot 19.00 uur).
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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

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt nummer 2, voor de maand februari 2022, met weer nieuwe
informatie.
Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de
volgende artikelen:
-

Een bijdrage van onze voorzitter, zie pag. 7.

-

Legpuzzels ruilen, zie pag. 11.

-

Het Kerstpakket, zie pag. 13.

-

De vliegende bieb, zie pag. 14.

-

Haaglanden beweegt, zie pag. 14 en 15.

Namens de redactie,
Leo Persoon.

Alle genoemde activiteiten in deze INFO zijn afhankelijk van de
maatregelen m.b.t. het Coronavirus.

Nummer 3 - maart 2022 verschijnt op 23 februari 2022.
Copy inleveren vóór 11 februari 2022.
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AGENDA FEBRUARI 2022
1 febr.

Creaochtend.
aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien.
Aanvang: 9.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

7 febr.

Computercursus tabletgebruikers.
Aanvang: 09.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

8 febr.

Wandelen.
Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant
‘De Schaapskooi’ in het Delftse Hout.
Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur.

15 febr.

Computercursus Ipadgebruikers.
Aanvang: 09.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

16 febr.

Stoelyoga.
Aanvang: 10.00 uur. Locatie:
Pastorie Nassaulaan 2.

.21 febr.

Computercursus laptopgebruikers.
Aanvang: 09.30 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.

22 febr.

Bowlen.
Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’.
Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur.

24 febr.

Bingo.
Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Pastorie Nassaulaan 2
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VERJAARDAGEN FEBRUARI 2022
90 jaar
Mevr. E.J.M. van der Linden

Oosteinde 212

18 febr.

80 jaar
Dhr. A.L.M. van der Zalm
Mevr. C.J.M. van Zomeren

Koetlaan 6
Artemisstraat 216

7 febr.
28 febr.

75 jaar
Mevr. A. Ruigrok
Mevr. M. van Viegen – de Vreede

Oostsingel 180
Pijperring 333

5 febr.
10 febr.

70 jaar
Mevr. J.M.I. Duijndam

A. Jacobsstraat 94

16 febr.

Allen van harte gefeliciteerd
NIEUWE LEDEN
Mevr. G.A.M. van Rossum
Mevr. M.J. Bakker
Mevr. O. van der Hoff

Roland Holstlaan 860.
Hoedenmakerstraat 2/Delfgauw.
Ezelsveldlaan 118.

Het bestuur heet de nieuwe lieden van harte welkom
als lid van de KBO
In de INFO van december/januari stond als nieuw lid vermeld:
Mevr. Smitz – Schaareman
Mart. Nijhofflaan 628.
Dit was abusievelijk fout weergegeven. Dit moet zijn:
Mevr. Schmitz – Schaareman

Mart. Nijhofflaan 628.
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OVERLEDEN LEDEN
(voor zover bij ons bekend)

Mevr. T.P. Kuijpers
Mevr. Kistenmaker -Verhallen
Mevr. A.I.C.M. Vooges - Bolleboom
Mevr. J. Boekee – Bakker
Mevr. Boerman – Middendorp
Dhr. J.T.H. van Zuylen

Verlengde Singelstraat 20.
De Vriesstraat 9.
Nieuwstraat 6.
Fred. Hendrikstraat 76.
Cort van der Lindenstraat 331.
Fl. Arntzeniuspl. 65, Den Haag.

Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag opnemen
in de vrede van onze verrezen Heer.

Advertenti
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HEEFT U DAT NOU OOK?
Dat maandagmorgengevoel? Zo’n gevoel van ach ja…….het wordt ook
wel weer dinsdag. Ik had gerekend op een bruisende KBO, met een
winterschool. Maar helaas daar moeten we toch nog even mee wachten.
Heeft u ook uw booster al ontvangen. Lekker prikkie, nu maar hopen dat
het een positief effect heeft op onze gezondheid. Wist u dat het Engelse
woord booster “opduwen” betekent?.
Wat ik begrepen heb uit de krant is dat we inmiddels allemaal kwetsbaar
zijn geworden. Kwetsbare ouderen, kwetsbare kinderen, kwetsbare
studenten, kwetsbare ouderen met onderliggend lijden. Erg genoeg dat er
zulk onderscheid wordt gemaakt.
Laten we gezamenlijk dan maar werken aan een bruisende gezonde KBO
afdeling Delft. Daar hoort ook ledenwerving bij. Anders wordt dat woord
kwetsbaar ook van toepassing op onze eigen afdeling.
We zijn een levendige afdeling met normaal gesproken maandelijks
activiteiten, een zomer- en winterschool, dagtochten, soms vakanties van
een paar dagen. Enz.
Bovendien zijn er maar liefst drie belastingconsulenten en één
ouderenadviseur. Tevens zijn er twee leden die graag ouderenadviseur
willen worden, zij gaan de cursus volgen.
Leden van de KBO kunnen/mogen van deze vrijwilligers gebruik maken.
De hoogste tijd dus om met elkaar ervoor te zorgen dat het ledenaantal
verdubbelt. Wellicht heeft u kennissen of buren die graag lid worden, die
de hulp van een consulent op prijs stellen of nodig hebben. Of mee willen
doen aan de activiteiten. Hoort zegt het voort. De contributie is 27,50 euro
per jaar.
Tenslotte sluit ik graag af met een grapje. Ik had het voorrecht op Eerste
Kerstdag cantor te zijn in de Adelbertkerk. Mooie kerstliederen zingen. Een
ervan was “Hoe lijt dit kindeke, hier in de kou”.
Dat eindigt met de zin “ei, zwijgt toch stil sussus, en krijt niet meer”. Met
een glimlach dacht ik, ook dat nog. Krijtjes op? Geen smartboard in die
tijd. Ondeugend misschien, maar zo kom ik dan toch weer blijmoedig van
de maandagmorgen naar de volgende dag.
Lieve mensen doet u dat ook maar. De humor ligt op straat en houdt u op
de been. Ik wens u op deze manier een zoveel mogelijk fijn 2022 toe.
Paul Dresmé
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BESTE LEDEN
Bingo
De volgende bingo is, als alles weer een beetje ‘normaal’ is,
op donderdag 24 februari, dat is door omstandigheden een
week later.
Graag wil ik met u afspreken dat u zich gaat aanmelden voor de bingo. Ik
kan dan als er iets is bellen dat het niet doorgaat. Aanmelden voorkomt
dat u voor een dichte deur staat.
Attentie wilt u in de week van 14 – 18 februari, als u zich wilt opgeven
voor de 24e , Leo Persoon bellen als u bij mij geen gehoor krijgt.
Ik hoop dat het 24 februari wel lukt om gezellig met elkaar weer bingo te
draaien. We beginnen om 14.00 uur in de Pastorie aan de Nassaulaan 2.
Bovenstaand is afhankelijk van de Covid maatregelen.
Winterschool
We hebben besloten om de Winterschool niet door te laten gaan. Nu er
zoveel besmettingen zijn met Covid is het onverantwoord om met een
groep iets te ondernemen. Het is jammer maar het risico op besmettingen
is erg groot.
We kunnen wel telkens doorschuiven maar dan zit je straks weer met de
Zomerschool. Hopelijk kunnen we met de zomerschool rekenen op meer
belangstelling,
Modeshow
Op 10 maart is de volgende modeshow bij de fa. Klooster in Boskoop.
Voor diegenen die nog nooit zijn mee geweest bestaat die dag uit:
Ontvangst met koffie/thee met gebak, modeshow, lunch, rondje bingo en
afsluiten met advocaatje slagroom/jus d’orange.
Er wordt rekening gehouden met de RIVM regels m.b.t. het Coronavirus.
Kosten voor leden € 20,00, introducé € 22,50
Er moeten minimaal 25 personen mee anders komen er ‘vreemdelingen’ bij
en dat is in deze tijd geen succes.
Opgeven graag voor 10 februari a.s.
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
Klaverjassen
Het klaverjassen is elke maandagmiddag in het eetcafé Tanthof,
Kalfjeslaan 135. 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 2 e
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. Nieuwe deelnemers
zijn van harte welkom.
Inlichtingen: Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89
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Stoelyoga
Elke 3e 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
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
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

LEGPUZZELS RUILEN
In het vorige KBO-info-blad konden jullie lezen over het ruilen van
legpuzzels. Daar hebben 4 personen al daadwerkelijk op gereageerd en
aldus met puzzels van anderen aan de slag gegaan.
Het gaat hier tot nu toe om puzzels van 500 en 1000 stukjes.
Soms lukt het aanleggen makkelijker door de duidelijke kleur en tekening
van de print.
Maar een vaak toegepaste manier is om eerst de omtrek te
markeren. Ook kunnen stukjes worden voorgeselecteerd van een
bepaalde afbeelding of groepskleur.
Een nog andere vorm van werken is de stukjes te sorteren naar aantal
pootjes per stukje.
Natuurlijk kunnen er meer puzzelaars zich aanmelden, zeker zolang we
gedoemd zijn veel binnen te doen door corona en winterse
omstandigheden.
Veel plezier met o.a. legpuzzels.
Groet van Peter van Leeuwen,
06-41653109 of pmjvanleeuwen@gmail.com
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HET KERSTPAKKET
Heeft u ook een kerstpakket ontvangen? Vanuit o.a. Delft voor Elkaar, de
SSBO waaronder de KBO, de studentenvrijwilligersorganisatie en de
Burgemeesters is er vorig jaar in de Alliantie voor Eenzamen een initiatief
ontstaan om voedselpakketten te bezorgen. Veel ouderen zijn niet
eenzaam, maar wel alleen.
In Delft op Zondag is er veel aandacht aan besteed. En wellicht vindt u ook
de term eenzaam niet bij u passen. Maar toch. Hoe u op zo’n lijst komt?
Bekend bij de gemeente, op initiatief van bestuursleden van een bond of
op een andere manier. Een ding is zeker, er is aan u gedacht en het is/was
een fantastisch initiatief. Een verbinding tussen een groep ouderen in Delft,
een samenwerkingsverband met diverse instanties, waaronder ook
studenten. Is dat niet mooi ? Er waren dit jaar ongeveer 1500 pakketten,
bezorgd door ( helaas te weinig) studenten in te grote ietwat onhandige
dozen.
Maar ach……Deze actie was zo succesvol dat niet alle pakketten overdag
konden worden bezorgd. Soms de volgende dag, ook wel laat in de avond.
Er zijn genoeg punten voor een evaluatie, maar per saldo alle hulde voor
de initiatiefnemers.
U vond het een verrassing? U heeft ervan genoten? Het heeft een
lichtpuntje opgeleverd voor de kerstdagen? Dat was nou ook precies de
bedoeling. Fijn om te horen! Deze Alliantie, dit samenwerkingsverband,
blijft bestaan en kan leiden tot ook andere initiatieven.
Voor deze actie kunnen we alleen maar lof toezwaaien aan de organisaties
die betrokken waren bij deze verrassing.
Wil Dagli v.d. Broek en Paul Dresmé
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DE VLIEGENDE BIEB
Voor ouderen die moeilijk naar de bibliotheek kunnen, of zij die door de
beperkende (COVID) maatregelen meer aan huis zijn gebonden heeft de
bibliotheek, DOK van Delft, een breng-en-haalservice aan huis.
Veel mensen vinden het heerlijk om zich te verdiepen in een goed boek.
Helaas is niet iedereen fysiek in staat om naar de bibliotheek te komen.
Bent u of kent u iemand die daar niet (meer) toe in staat is? Meld u zich
dan aan voor de Vliegende Bieb, de boekendienst aan huis van DOK. De
vrijwilligers van de Vliegende Bieb bezorgen boeken en andere materialen
bij u thuis. Deze worden aan de hand van uw smaak en wensen voor u
uitgezocht. Daarna worden ze volgens afspraak thuisbezorgd. Nadat u zich
heeft aangemeld, neemt één van de medewerkers contact met u op voor
een kennismakingsgesprek. Deze persoon brengt u in contact met een
vaste vrijwilliger. De vrijwilliger brengt u eens per 4 tot 6 weken een nieuwe
stapel materialen.
De kosten voor het lidmaatschap van de bibliotheek bedragen € 59,- per
jaar. Met een Delftpas die 25% korting geeft, is dit € 45,-.
Voor meer informatie mail naar vliegendebieb@dok.info of bel naar
06-42563175.
Of zie de website is: https://www.dok.info/service/boekendienst-aanhuis.html
Chris van Wijk

HAAGLANDEN BEWEEGT en KBO-DELFT in 2022
Eind 2020 is het Delfts Sportakkoord ondertekend.
Een akkoord, opgesteld door de Gemeente Delft / Delft voor Elkaar, GGD
Haaglanden, onderwijs, Delftse (sport)verenigingen en overige
maatschappelijke organisaties in Delft.
Sporten en bewegen maken én houden mensen gezonder, waardoor
mensen minder een beroep hoeven te doen op dure inzet van
zorgverlening. Ik hoef u niet uit te leggen wat dit in deze tijd betekent!
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Het Sportakkoord richt zich op het toegankelijk maken en stimuleren van
beweeg-mogelijkheden voor alle Delftenaren.
Uitvoeringsinstantie van het Delfts Sportakkoord is ‘Haaglanden Beweegt’.
Haaglanden Beweegt staat voor een ‘vitaal Delft’; met in ons geval vitale
ouderen.
Dit moet u zien in de ruimste zin van het woord. Het draait hierbij dus niet
alleen om ‘sporten in engere zin’, maar om het ‘bewegen in algemene zin’.
Hoewel voor en tijdens de Corona-pandemie door KBO-Delft veel ‘beweegactiviteiten’ zijn aangeboden, zoals bv. crea, stoelyoga, bowlen,
museumbezoek en wandelen, kan er natuurlijk ook op andere gebieden
aan bewegen worden gedaan!
Na deze inleiding de vraag: wat kan ‘Haaglanden Beweegt’ betekenen
voor KBO-Delft?
Als er bv. een ruimte wordt gezocht voor nieuwe activiteiten, ondersteunt
‘Haaglanden Beweegt’ ons graag in het vinden van een clubhuis van een
vereniging of een andere geschikte ruimte. Zij kan ons ook doorverwijzen
naar andere sport- en beweegaanbieders.
Zij weten, met Verenigingsondersteuners en Buurtsportcoaches in dienst,
als geen ander hoe de Delftse sportaanbieders werken.
Omdat wij nog steeds beperkt worden in het aanbieden van bestaande en
nieuwe KBO-activiteiten, is het vervolg van deze samenwerking lastig in te
schatten!
Kunt u niet wachten op verdere informatie van ons en heeft u internet ter
beschikking, neem eens een kijkje op:www.sportenindelft.nl.
Op deze website kunt u het volledige beweegaanbod lezen en evt. al
uitproberen.
Al is het niet aan ons dit te promoten; er is nog een belangrijk facet bij
verenigingen: vrijwilligerswerk! Dit gebeurt meestal in een prettige, veilige
en sociale omgeving.
Lijkt het u leuk om uw talenten en ervaring te gebruiken; schroom niet en
stuur bij interesse een mail (of bel 015-2411151) naar
vo.delft@haaglandenbeweegt.nl en laat weten wat u graag zou willen
doen.
Ad van Geest
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UIT HET ARCHIEF (95)
Het is 2022, wij gaan er weer voor, een nieuw jaar voor nieuwe prestaties.
Dat dacht de Nederlandse hockeyploeg op 22 januari 1982 ook toen zij de
troostfinale tegen Australië speelde die helaas in een 4-2 verlies eindigde.
Een beter bericht uit dat jaar was dat de betrekkingen tussen Engeland en
het Vaticaan na 400 jaar hersteld werden. Dat gebeurde ook met die van
Denemarken, Noorwegen en Zweden.
In Nederland werden in 1982 twee verkiezingen gehouden: in maart voor
de provincie en in juni voor de gemeenteraden. De lijsttrekster voor het
CDA in Delft stak ons in de Maria van Jessehof een hart onder de riem en
benadrukte ons niet te laten misleiden door Gemeentebelangen die
claimde speciaal de ouderenbelangen te behartigen wat niet waar was.
Terugkijkend op de Kerstviering van 1981 schijnt het toen prachtig weer te
zijn geweest met feestelijk berijpte bomen die een echte kerstsfeer wisten
te scheppen. De geestelijk adviseur droeg bij die gelegenheid gedichtjes
voor van de onvergetelijke Toon Hermans.
Een reis naar Ehlscheid (in het Westerwald) was in twee uur volgeboekt,
wel een succes voor de reiscommissie waarvan de leden in oktober van
dat jaar van het bestuur een pluim op hun hoed kregen voor het vele werk
dat zij - als amateurs - professioneel verrichtten.
In februari kwam er een notaris om voorlichting te geven over erven en
schenken en over het maken van een testament, allemaal zaken die met
de dood te maken hebben. Later in het jaar kwam de bekende Delftse
huisarts Breugem ons voorlichten over het in leven blijven, vooral door
steeds actief te blijven. Dat is kennelijk een advies van alle tijden waar wij
zeker gevolg aan moeten blijven geven, ook in Coronatijd.
Het Katholiek Gemengd Ouderenkoor o.l.v. Sonja Nowee vierde haar 10jarig bestaan onder andere met deelname aan de Zangersdagen van de
federatie van zangkoren van de Unie-KBO. Het koor had daar een groot
succes want de juryleden beoordeelden het koor op alle onderdelen
positief (dat was geen testuitslag). Die lof betrof vooral de dirigente.
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Behalve dat ouderenkoor bestond er in die dagen ook een
Veteranenorkest DIE BUYTENWEYE dat optrad op het jaarfeest in april. Ik
was er toen niet bij maar ik ben bang dat bedoeld orkest intussen helaas
reeds lang ter ziele is gegaan.
Nog een berichtje dat iets lijkt uit lang vervlogen tijden. De Mariahulde in
de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen trok in oktober “een
paar honderd leden” terwijl het bestuur er op hoopte dat dat aantal het
volgend jaar verdubbeld zou zijn.
Intussen bereidde het bestuur van 1982 zich voor op het vieren van het
zesde lustrum. Ze wil nog niets verklappen maar wel dat het feest op 11
mei 1983 gevierd gaat worden. Houdt die datum vrij.
Het informatiebulletin van februari 1982 deed ook melding van de vondst
van een document uit 1692 Dat kwam niet uit het archief van de KBO maar
uit de oude St. Pauluskerk in Baltimore (V.S.) De secretaris van toen
besteedde er een hele bladzijde aan maar ik beperk mij tot de laatste
opwekkende zin:
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog
steeds
EEN PRACHTIGE WERELD.
Wees voorzichtig – streef naar geluk.
Koos de Ridder.
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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. 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
TABLET- , IPAD- en DIGID COACH
Dhr. L. Persoon,
Tel. 015 - 212 42 89; e-mail lpersoon@ziggo.nl
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