


KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT 

 

BESTUUR 

Voorzitter:  dhr. P.T.M. Dresmé 

Secretaris:  dhr. L.A.M. Persoon   

Penningmeester: dhr. C.J. van Wijk 

2e secretaris:  mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek 

2e penningmeester dhr. H. van Santen 

Bestuurslid:  mevr. J. van der Graaf 

Bestuurslid:  dhr. A.G.J. van Geest 

 
NUMMER 7 / 8,  juli - augustus 2019. 

Voor nummer 9, september 2019, copy inleveren vóór 17 augustus 2019 

 
VOOR BETALINGEN ALGEMEEN:  

IBAN nummer: NL82 INGB 0001997617,   t.n.v. KBO - Afdeling Delft 

VOOR BETALINGEN REISCOMMISSIE:  

IBAN nummer: NL75 INGB 0004925203,    

t.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen - Delft 

ADRES KBO - AFDELING DELFT 

KBO - afdeling Delft 

Leo Persoon,  van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft 

tel.: 015-212 42 89  e-mail: lpersoon@ziggo.nl 

 
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 

e-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl  (tel.: 015-256 25 69 van 17.00 tot 

18.00 uur). 

 
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 17.30 uur) 

Email: 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 

2019, met weer veel nieuwe informatie. 

 

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

volgende artikelen: 

- U kunt zich nog opgeven voor de voorstelling van André Rieu,  

 zie pag. 7. 

- Ook kunt u zich opgeven voor de modeshow bij de fa. Klooster, 

 zie pag. 7.  

- Verslag en foto’s van de klaverjasclub, zie pag. 10 en 11. 

- Nieuws van de reiscommissie, zie pag. 13. 

- Theater overdag, u kunt zich opgeven voor 2 voorstellingen,  

 zie pag. 14 en 15. 

Namens de redactie,     

 

Leo Persoon 

 

 

Advertentie 
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AGENDA  
 
  2 juli. Creaochtend. 

 aquarelleren en kaarten maken, haken en/of breien. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2.   

  Aanvang: 9.30 uur.  

 

   7 t/m 12 juli 

  Busreis naar Altenahr. 

 Vertrek: 7 juli om 09.00 uur vanaf Stefanna,  

 Aart van der Leeuwlaan 904. 

 

  9 juli. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

23 juli. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

25 t/m 29 juli 

 Busreis naar Sauerland. 

 Vertrek: 25 juli om 09.00 uur vanaf Stefanna,  

 Aart van der Leeuwlaan 904. 

 

28 juli Voorstelling André Rieu met Maastrichtconcert 2019 “Shall we 

 Dance?”. 

 Locatie: Pathébioscoop – Vesteplein 5. 

 Aanvang: 15.00 uur. 

 

  5 t/m 30 aug.  

 Zomerschool Voor Senioren 2019 

 Voor nadere informatie, zie programmaboekje 
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VERJAARDAGEN JULI 2019 

 
95 jaar 

Mevr. G.M. de Roo   Prof.Burgershof 29 17 juli 

 
90 jaar 

Mevr. C.J. van de Heijden  v. Adrichemstraat 391   3 juli 

Dhr. H.C.J. van Olmen   Eisenhowerlaan 105   6 juli 

 
85 jaar 

Mevr. M.v.Benschop-v.Schalkwijk Herculesweg 39 12 juli 

Mevr. J. Schoenmakers-v.Veen  Mozartlaan 348  16 juli 

Mevr. A.A.M. Oostdam   A.v.Schendelplein 121 31 juli 

 
80 jaar 

Dhr. H.C.M. Schepman   Kalfjeslaan 25    2 juli 

Mevr. I.I.B. Idzes   Molukkenstraat 11   9 juli 

Dhr. J.J.G. Muller   Mozartlaan 238  26 juli 

 
75 jaar 

Mevr. C. Tersmette – Kras  Parkzoom 61    3 juli 

Mevr. A. Milia – van Egmond  Vosmaerstraat 94   3 juli 

 

VERJAARDAGEN AUGUSTUS 2019 
 
90 jaar 

Mevr. T.B. Glaser   Oranjestraat 32  27 aug. 

 
85 jaar 

Mevr. M. de Jong – v. Geest  Raamstraat 120    3 aug. 

Mevr. T .Andela – Janssen  Javastraat 50  13 aug. 

 
80 jaar 

Dhr. P.C.M. Duijndam   Parkzoom 113    6 aug. 

Mevr. M. Daemen – Staak  Mozartlaan 526    9 aug. 

 
75 jaar 

Dhr. J.D. Dupon   Boerderijstraat 7 10 aug. 

Allen van harte gefeliciteerd 
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NIEUWE LEDEN 

Mevr. C. Verleg   Laan van Altena 57 

Mevr. E.M. Mos   Zwanenpad 3 

Dhr. P. Wolterink   Mozartlaan 554 

Mevr. A.P. Barton   Dr. Schaepmanstraat 4 

Mevr. M.C. Middendorp-Planken Chopinlaan 35 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom  

als lid van de KBO 
 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 
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BESTE LEDEN 
 
Bingo. 

Als u dit leest is de laatste bingo voor de vakantie 

geweest. In september beginnen we weer met deze 

middagen. De 1e bingo zal zijn op donderdagmiddag 19 

september en die start zoals we gewend zijn om 14.00 

uur in de pastorie aan de Nassaulaan 2.  

Kosten € 5,00, dit is voor 6 rondes bingo, 2x koffie/thee en daar iets lekkers 

bij en in de 2e pauze een glas frisdrank. Wilt u een 2e kaart dan betaalt u 

daarvoor € 4,50. 

 

Zomerschool 2019 

We hebben de inschrijving in de Wipmolen achter de rug, het was vooral in 

de ochtend erg druk.  

De inschrijving per mail en per telefoon is inmiddels ook gestart. Na 17 juli 

verdelen we de overige kaarten voor de uitjes die over zijn, onder diegenen 

die meer uitjes wilden. Als u dus meer uitjes aangekruist heeft krijgt u als er 

plaats is na 17 juli bericht.  

Diegene die per mail of telefonisch wil bestellen moet dus voor die datum 

zijn/haar wensen kenbaar maken. 

Per mail: seniorenzomerenwinterschool@gmail.com  of telefonisch via 06-

50564237 ( tussen 17.00-18.00 uur en niet in het weekend).  

 

André Rieu 

Er zijn al veel aanmeldingen voor de voorstelling van André Rieu in de 

Pathé Bioscoop op 28 juli a.s. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  

Wilt u eerst reserveren bij mij en dan geld storten. Dus niet geld storten en 

denken dan heb ik een plaatsje want wij krijgen pas een maand later een 

overzicht en dan weet ik niet hoeveel kaarten er weg zijn. Kosten € 12,00 

voor leden, € 14,50 voor niet leden. 

 
Modeshow Firma Klooster 

Op  woensdag 25 september gaan we weer naar de modeshow bij de 

Firma Klooster in Boskoop. 

De prijs om mee te gaan is € 18,50 (inclusief lunch). 

mailto:seniorenzomerenwinterschool@gmail.com
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Ik heb een 40 persoonsbus gereserveerd. U kunt zich telefonisch 

inschrijven via mijn telefoonnummer of via mijn  mailadres (zie gegevens 

vooraan in de Info). 

Wilt u als u mee wilt zo snel mogelijk inschrijven want als er niet voldoende 

deelnemers zijn komt er misschien een andere groep deelnemers bij. Eind 

augustus bellen ze van de firma hoeveel deelnemers er zijn omdat zij ook 

hun inkopen moeten doen. 

U kunt de  € 18,50 storten op de rekening: 

NL42 RABO 0383456207 tnv. J v.d. Graaf. Erbij vermelden dat het voor de 

modeshow is. 

 

Bezorging het Magazine voor KBO/PCOB  en de Info 

Er is een bezorgster die wegens lichamelijke klachten niet meer kan 

bezorgen. Het gaat om een wijk in het Voorhof, A.v/d Leeuwlaan,  

J.Campertlaan en omgeving.  Het gaat om 19 bladen. 

De eerste bezorging is op 28 augustus a.s. 

Als u in de buurt woont wilt u er dan eens over nadenken of u ons kunt 

helpen. 

 

Jetty van der Graaf 

Advertentie 
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OVERIGE  ACTIVITEITEN 
 
Bingo  

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

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 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. 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. 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 welkom.  

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

           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.  

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

 
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 

 

tel:3809576
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KLAVERJASSEN IN HET WZC ‘DE BUYTENWEYE’. 

Deze klaverjasclub, die al meer dan 40 jaar bestaat, is voortgekomen uit 

het klaverjassen bij Philomena, behorende bij de Pastoor van Arskerk. 

Nadat deze kerk gesloten is, is er na een periode van kaarten in de 

Olofsbuurt en ‘de Wending’, een plek gevonden in ‘De Buytenweye’.  Dit is 

nog steeds een groep enthousiaste ouderen die uit alle hoeken van Delft 

komen.  Dus niet wat men misschien veronderstelt,  alleen voor bewoners 

van ‘De Buytenweye’  of bewoners van de daarbij gelegen ‘Prelude’. 

Iedere dinsdagmiddag wordt er vanaf 14.00 uur geklaverjast met een vaste 

groep tussen de 16 en 20 personen. Niet met ‘het mes op tafel’ maar met 

gezelligheid en plezier, onder het genot van een kopje thee, koffie of een 

drankje. Natuurlijk wordt er een competitie gespeeld waarbij een prijs(je) 

van toepassing is. Ook gaan we er twee keer per jaar op uit om op een 

leuke locatie te kaarten, eerst lunchen en dan kaarten met een hapje en 

een drankje. Zoals de laatste keer in april in ‘De Schaapskooi’. 

Maar, de leden worden er niet jonger op en hoewel ze zeker nog niet van 

plan zijn om te stoppen, zijn we op zoek naar nieuwe leden, mannen zowel 

als vrouwen. Als je van klaverjassen houdt kom dan eens kijken (meedoen 

zonder verplichtingen mag ook) op de dinsdagmiddag aan de Chopinlaan 9 

of neem contact op met mevr. T. Glaser, tel. 015-2145648. 

Thea Glaser 
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Foto’s Klaverjassen 

 

 

   
Foto’s Lunch in de ‘Schaapskooi’ 
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Advertentie 
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BELANGRIJK VOOR DE DEELNEMERS AAN: 

  
Reis R75  naar Altenahr.      7 t/m 12 juli 2019  vertrek 9 uur. 

Reis R76  naar Sauerland  25 t/m 29 juli 2019  vertrek 9 uur.  

De bus is aanwezig om 08.45 uur.  

Vertrek vanaf  Stefanna,  A. van der Leeuwlaan 904.   

Na een klein uurtje rijden stoppen we voor de koffie met gebak.  

  

NIET VERGETEN 

Paspoort of Identiteitskaart . 

Medicijnen voldoende voor uw vakantiedagen. 

Ook uw gegevens betreffende uw ziektekostenverzekering niet vergeten, 

w.o. uw pasjes. 

Ook uw gegevens betreffende uw reisverzekering niet vergeten. 

Tijdens uw reis is de reisleiding in noodgevallen telefonisch bereikbaar  

voor u en uw familie onder nummer 06 18 42 22 92. 

Zet geen huisadres op uw kofferlabel, wel uw naam. 

Zorg dat u uw koffer kunt herkennen na het uitladen in het hotel. 

Wij wensen u een prettige  en gezellige vakantie. 

 

Uw Reiscommissie: Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm. 

 

Advertentie
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THEATER OVERDAG 
 

Maandelijks zijn er middagvoorstellingen in het ‘Rietveld’ theater en soms 

in het theater ‘De Veste’. 

Op 12 september is er een optreden van Nadja Filtzer in het 

Rietveldtheater, met het programma ‘Mijn zwevend hart’.   

Op 10 oktober komt de theatergroep ’Plankgas’ in het Rietveldtheater met 

het programma ‘De vier vrouwen van Willem van Oranje’.  

We hebben weer een aantal kaarten gereserveerd, maar VOL = VOL. 

 

De voorstellingen beginnen altijd om 14.30 uur 

Er bestaat een mogelijkheid om van een lunch gebruik te maken.  

De entreeprijs is € 12,50, indien men gebruik maakt van de lunch, dan 

is de prijs € 17,50.   

 

De lunch wordt in het Rietveldtheater geserveerd door THUIS by Ladera. 

 

Nadja Filtzer  

Nadja Filtzer oogstte met haar voorstelling ‘Vive Piaf’ veel succes en werd 

door de pers ‘de Piaf van de 21ste eeuw’ genoemd. 

 
In deze voorstelling neemt ze ons mee op de wereldreis die haar Joodse 

voorouders maakten, op zoek naar een plek om te (over)leven. Nergens 

geaccepteerd trokken ze steeds weer verder. Van de Oekraïne via Le 

Havre naar New York en Mexico. Haar familiegeschiedenis komt tot leven 

via gespeelde en gezongen scènes over o.a. het weggestuurd worden en 

de moeite om ergens te aarden. Met humor en zelfrelativering laat Filtzer 

zien hoe ze zich bevrijd heeft van familiepatronen en trauma’s, en hoe ze 

droomt over een wereld waarin niemand meer hoeft te vluchten. 

Eigen composities en teksten worden afgewisseld met o.a. Russische 

muziek, Jiddische klezmer, Franse chansons en Amerikaanse jazz plus 

een onvervalst Amsterdams volkslied. Ze wordt begeleid door Leo 

Bouwmeester. 

 

Theatergroep Plankgas 
Willem van Oranje, een van de belangrijkste figuren uit de Nederlandse 

geschiedenis trouwde maar liefst vier keer. Achtereenvolgens met Anna 

van Buren (Albertine de Kanter), Anna van Saksen (Anna Nicolaï), 
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Charlotte de Bourbon (Linda Mɸller) en Louise de Coligny (Gepke 

Witteveen). Uit deze huwelijken werden vijftien kinderen geboren waarvan 

twee in onze stad: Louise Juliana en Frederik Hendrik. 

De vier vrouwen van Willem van Oranje hebben elkaar nooit ontmoet. Zo’n 

450 jaar later doen ze dat alsnog, als ze nieuwsgierig uit hun portret 

stappen en elkaar de geheimen over hun leven met Willem onthullen. Dat 

gebeurt met aandacht voor de omstandigheden waarin ze toen verkeerden, 

met humor en zo nu en dan een bitse ondertoon. 

Beleef de geschiedenis van onze Vader des Vaderlands door de ogen van 

hen die hem het beste kenden. 

 

U kunt zich opgeven bij: 

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

 

U kunt zich voor de voorstelling van Nadia Filtzer opgeven tot uiterlijk 7 

september 2019. Maximaal twee kaarten per persoon. 

 

U kunt zich voor de voorstelling van Theatergroep Plankgas  opgeven tot 

uiterlijk 5 oktober 2019. Maximaal twee kaarten per persoon. 

 

Opgeven bij voorkeur per email, vermeld u dan wel de naam van de 

voorstelling en of u wel of niet gebruik wilt maken van de lunch. 

 

      
Nadja Filtzer         Theatergroep Plankgas 

 

 

 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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Advertentie 
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UIT HET ARCHIEF (70) 

Nog even wil ik een blik werpen op de jaren zeventig van de vorige eeuw. 

Er zijn een paar dingen die opvallen in de notulen van de diverse 

vergaderingen. Zo treedt bij de Sociëteitsmiddag van 1972 de 

personeelsvereniging van de Optische Industrie op met het toneelstuk De 

Natuur regelt alles. Kennelijk had men toen nog geen idee van de 

klimaatproblematiek waar wij in 2019 mee te maken hebben en waaruit 

blijkt dat de natuur echt niet alles zelf regelt. 

Bij de kerstviering in datzelfde jaar komt Olga 

Lowina zingen. Die naam komt mij wel bekend 

voor, maar heb ik toch maar eventjes 

opgezocht. Olga Lowina (1924-1994) legde zich 

toe op het jodelen en verkreeg daarmee het 

ereburgerschap van de Oostenrijkse plaats 

Steinach. Nederland beleefde in haar dagen 

diverse jodelrages en in 1988 zong zij in een 

uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Knap dat de 

KBO zo’n beroemdheid naar haar kerstviering 

wist te halen. 

Overigens deed Olga Lowina mij denken aan een andere beroemdheid 

namelijk Francis van Broekhuizen die bij ons 60-jarig bestaan optrad. 

Waarschijnlijk hebt u, net als ik, destijds genoten van haar Mariaklokje. Nu 

geeft zij weer ‘acte de présence’ in theater de Veste op 31 oktober en weer 

samen met Gregor Bak. Zie het programma ‘theater overdag’ in het 

juninummer van de Info. 

Bij de kerstviering van 1974 treedt een heel andere figuur op. Pater 

Heitbrink o.f.m. komt dan met een diavoorstelling over het Heilige Land. 

Ongetwijfeld ook een boeiend onderwerp en er zal ook wel bij gezongen 

zijn, al waren het maar Kerstliedjes gezongen door de aanwezige leden. 

De KBO-Delft zat in die dagen midden in een bestuurscrisis waarop ik 

enige jaren terug al ben ingegaan en wat ik maar niet meer zal herhalen. 

Op 11 maart 1975 wordt de eerwaarde zuster Clothilde van het Sint 

Hippolytusziekenhuis uitgenodigd voor de jaarvergadering om haar te 
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helpen in haar beslissing om bestuurslid te worden. Of zij ooit lid van het 

bestuur is geweest heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. 

Over het bestuur gesproken; het kan u niet ontgaan zijn dat wij een nieuwe 

voorzitter hebben. Als ik het goed geteld heb is hij de tiende voorzitter 

sinds de oprichting van onze afdeling in 1953. De voorgaande negen 

hebben dus een gemiddelde score van ruim zeven jaar. Is zeven niet een 

heilig getal? Overigens vieren de oude en de nieuwe voorzitter op 29 juni 

samen het feest van Petrus en Paulus. 

En zo wandelen wij de zomer weer in met een lange vakantie van twee 

maanden. De stukjesschrijvers hebben dus acht weken de tijd om nieuwe 

copy te bedenken. De adem van de ‘deadline’ zullen wij dus pas vier 

weken later voelen. In ieder geval wens ik u allen een gezonde en prettige 

vakantie toe en een vruchtbare deelname aan de Zomerschool die ons 

weer veel leerzame stof aanbiedt. 

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…………………………………………………………………… 



KBO – COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 

REISCOMMISSIE 

Informatie:  Leo en Lea Vroonland tel.: 013 – 211 81 46 

   Anton van der Zalm tel.: 015 – 256 24 29 

Email:   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 na 19.00 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 

 

TABLETCOACH 

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
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