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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 9,  voor de maand  september,  met weer nieuwe 

informatie.  

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

volgende artikelen: 

 

- De week van de Delftse ontmoeting 2021, zie pag. 11.                          

- Stoelyoga, zie pag. 13. 

-  Even voorstellen, zie pag.14. 

- Computercursus, zie pag. 15. 

-  Actie Plus Delft-Den Hoorn, zie pag. 16. 

 

Namens de redactie ,     

 

Leo Persoon. 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 
 

Na afloop van de rit naar het Watersnoodmuseum heeft de 

chauffeur een rode sjaal  (bij de achterbank ) en een klein 

portemonneetje gevonden. 

Wie dit kwijt is kan dit bij mij aangeven, 015 - 262 11 16 

 
Jetty 

 

 

 

Nummer 10 – oktober 2021, verschijnt op 29 september 2021,  

copy inleveren vóór 17 september 2021. 
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AGENDA  

 
  9 sept. Modeshow Boskoop bij Fa. van Klooster. 

Vertrek: 9.10 uur vanaf de Nassaulaan 2 en om 09.25 uur 

vanaf de Bachsingel. 

 

14 sept. Wandelen.  

 Verzamelen om 13.30 uur bij het restaurant 

  ‘De Schaapskooi’  in het Delftse Hout.  

  Vertrek: uiterlijk om 13.45 uur. 

 

15 sept. Bingo. 

  Aanvang: 14.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

20 sept. Bijeenkomst computer / Ipad en tablet gebruikers. 

 Aanvang: 09.30 uur. 

 Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 

20 sept. Bijeenkomst Leeskring. 

  Aanvang 14.00 uur. 

  Locatie: Wielewaalstraat 3. 

 

 28 sept. Bowlen. 

  Locatie: Bowlingcentrum ’t Karrewiel’. 

 Aanvang: 14.00 uur, aanwezig 13.45 uur. 

 

 20 okt. Stoelyoga 

   Aanvang: 10.00 uur. 

  Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 
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VERJAARDAGEN SEPTEMBER 2021 

 

85 jaar 

Mevr. C.M. van Geel   Artemisstraat 272   2 sept. 

 

80 jaar 

Mevr. E.M. Mos    Zwanenpad 3    8 sept. 

Mevr. J.M.C. Hartog – v.d. Linden Voorstraat 8E  21 sept. 

   

75 jaar 

Mevr. A.E.M. Mathu   M. ter Braaklaan 267 14 sept. 

Dhr. A.J.G. van Geest   Swanecampen 24 

      Delfgauw 20 sept. 

Mevr. P.E. Favey   Lakenraam 4  24 sept. 

 

Allen van harte gefeliciteerd    

 

NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. A.L.M. Koperdraat  Oude Langendijk 28 

Mevr. A.S. Henry   Dirk Costerplein 69 

Mevr. J.I.M. Duijndam   Aletta Jacobsstraat 94 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom               

als lid van de KBO 

 

Op zaterdag 4 september 2021 

vieren Riet en Koos de Ridder hun 

65 jarig huwelijksfeest. 

 

De KBO wil ze met deze mijlpaal 

van harte feliciteren.. 



 

 

6 

 

OVERLEDEN LEDEN 

(voor zover bij ons bekend) 

 

Dhr. J. Muller    Mozartlaan 238 

Dhr. J.J.A. van Kruining   St. Joriszicht 14 

Dhr. J.P. Breedveld   Artemisstraat 174 

Dhr. J.M. Hogeboom   Kristalplein 19 

Mevr. H.F.J. Schoemaker  Saaiwerkerstraat 13 

Dhr. H.M. Janssen   Riouwstraat 26 

 

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

in de vrede van onze verrezen Heer. 

 

 

 

 

 
Advertentie 
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IN MEMORIAM 

 
In de afgelopen periode is een aantal leden ons ontvallen, Allemaal 

mensen die con a more, vanuit het hart betrokken waren bij de KBO 

Afdeling Delft. 

Zomaar wat woorden om aan te geven dat we mensen gedenken, een 

tekst schrijven na iemands overlijden. In herinnering, ter nagedachtenis, 

termen die aangeven dat we ons de overledenen blijven herinneren, maar 

ook gedenken.  

HENRIETTE SCHOEMAKER 

We herinneren ons Henriëtte van de keren dat ze assistentie verleende 

tijdens de vele kerstmaaltijden. Altijd maar bezig, altijd voor anderen. Een 

luisterend oor voor mensen in moeilijkheden. Op 94 jarige leeftijd was het 

haar tijd om zich over te geven aan de hemelse vader.  

JAN HOGEBOOM 

Jarenlang bezorgde Jan de Info/Magazine. Hij was energiek, spontaan en 

behulpzaam. Ook voor de KBO dus. En dan gebeurt er iets waar Jan niet 

meer van hersteld is. Hij krijgt een ongeluk met de fiets. Drie dagen later 

sterft hij op 82 jarige leeftijd.  

HERMAN JANSSEN 

Met een gezongen uitvaartdienst in de Adelbertkerk namen we afscheid 

van hem. We herinneren hem als actief lid die zich vooral bij het 

verspreiden en bundelen van de Info/magazine verdienstelijk maakte.  

De uitvaartdienst getuigt van een gelovig mens. Het was een groet aan 

Herman, een begeleiding naar een ander leven, een hemels leven.  

Herman stierf op 82 jarige leeftijd. 

 

RAMAZAN DAGLI 

Ons ontviel ook de echtgenoot van ons bestuurslid Wil Dagli.  

Eind juli was zijn leven zeer plotseling voorbij op 72 jarige leeftijd. Tijdens 
een mooie, plechtige dienst op Iepenhof werd afscheid genomen van een 
heel bijzondere en liefdevolle man.   

Dat zij allen mogen rusten in vrede. 

Namens het bestuur van de KBO afd. Delft 

Paul Dresmé en Leo Persoon 
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BESTE LEDEN 
 
Zomerschool  

Nu ik dit schrijf hebben we nog één week te gaan en dan 

zit de Zomerschool er weer op. 

De activiteiten zijn voor nu goed bezocht, we merkten wel 

dat vooral de busreizen niet het aantal deelnemers trok die 

we “normaal” hebben. De lezingen daarentegen met 59 en 60 deelnemers 

zijn weer erg goed bezocht. 

De inschrijvingen zoals we die nu gehanteerd hebben zijn van onze kant en 

van uw kant goed bevallen. Voor herhaling vatbaar. 

Modeshow Boskoop  

We gaan op 9 september naar de modeshow in Boskoop, op dit moment 

(15/8)  hebben zich 12 personen opgegeven, het moeten er wel 25 worden. 

Zoals het er nu voor staat moet u in de bus nog wel een mondkapje op.  

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 24 augustus weer elke werkdag tussen 17.00-18.00 uur 

aanmelden op tel.nr. 015-2621116.  

U kunt ook mailen naar : jettyvandergraaf@hotmail.com   

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 

beslissen om het op de 3e woensdag van de maand 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. 

We beginnen om 14.00 uur tot ca.16.15 uur. 

Wilt u zich opgeven via 015-2621116 op werkdagen tussen 17.00-18.00 

uur zodat ik een indeling van de ruimte kan maken. 

 
Let op:  na 12.00 uur is het betaald parkeren in de Wippolder 

 
Jetty van der Graaf                                                                                        

mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
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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 

Het klaverjassen zal plaats gaan vinden in de pastorie aan de Nassaulaan 

nr. 2. De startdatum is nog niet bekend. 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. (We beginnen weer in oktober). 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. (We beginnen weer in 

oktober). Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

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

Elke 1e en 3e woensdagochtend van de maand is er stoelyoga, onder 
leiding van Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. (We beginnen 
weer in oktober). 
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 

 

 

 
Advertentie 

 

 

tel:3809576
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De week van de Delftse 

ontmoeting 2021 

 

  

Ook in 2021 wordt er vanaf 30 september tot en met 8 oktober landelijk 

weer een week Een tegen Eenzaamheid  gehouden. In Delft noemen we al 

enige tijd deze week De Week van de Ontmoeting.  

 

Ontmoetingen zorgen voor contacten en het gemis van contacten is één 

van de belangrijkste redenen waardoor mensen eenzaamheid kunnen 

ervaren. Delft voor Elkaar heeft een Coalitie bijeengebracht waarin een 

groot aantal organisaties deelnemen, die hart hebben voor dit onderwerp. 

We moeten denken aan Pieter van Foreest, de verschillende kerken, 

Haaglanden Beweegt, het Stadsdiakonaat, Humanitas en ook de SSBO. 

Daarmee zijn dus KBO en PCOB betrokken bij deze Week van de 

Ontmoeting 2021.  

Er worden  in die week (30 september t/m 8 oktober) door diverse 

organisaties activiteiten in Delft georganiseerd. 

 

Op verzoek van de SSBO zal de KBO enkele activiteiten organiseren, o.a. 

een bowlingmiddag en stoelyoga. Het programma wordt nu verder 

uitgewerkt.  

 

Veel activiteiten zijn nog niet geheel uitgewerkt. In de volgende 

INFO/Nieuwsbrief zal het hele programma wel bekend kunnen worden 

gemaakt.  

Het zal dan natuurlijk ook op de website van de SSBO en KBO worden 

vermeld.  

 

WEBSITE SSBO:   SSBODELFT.NL 

 

WEBSITE KBO:      KBO-DELFT.NL 

 

Chris van Wijk / Leo Persoon 
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advertentie 
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STOELYOGA 

 
In oktober gaan we weer starten met stoelyoga. Op 

verzoek gaan we dit twee keer per maand doen, op 

de eerste en derde woensdagochtend van de 

maand, onder leiding van Sandra Slotboom, 

gediplomeerd yogalerares. 

 
Deze ochtend zal voor het eerst gegeven worden op 

woensdag 20 oktober 2021, aanvang 10.00 uur. De 

volgende ochtend is dan op 3 november 2021. 

Locatie: Pastorie Nassaulaan 2. 

 
Als u aan deze activiteit wilt deelnemen, zorg dan voor makkelijk zittende 

kleding en doe  sokken aan, voor als de schoenen uit moeten. 

 
Voorlopig gaan we uit van een programma voor de komende 5 maanden 

 
Stoelyoga 1e en 3e woensdagochtend van de maand. 

Woensdag 20 oktober 2021 

Woensdag  3 en 17 november 2021 

Woensdag  1 en 15 december 2021 

Woensdag  5 en 19 januari 2022 

Woensdag  2 en 16 februari 2022 

Woensdag  2 maart 2022 

U kunt zich hiervoor inschrijven. 

We beginnen in oktober op de 3e woensdag van de maand, omdat er ook 

stoelyoga zal zijn in de ‘Week van de Ontmoeting’. 

 
De kosten bedragen € 10,00 per ochtend,  € 40,00 voor één keer per 

maand (vijf lessen) en € 75,00 voor twee keer per maand (10 lessen).  

Inclusief koffie of thee. 

 
Bij aanvang van deze bijenkomsten dient u het bedrag te voldoen. 

 
U kunt zich opgeven (bij voorkeur per email) bij: 

Leo Persoon; email lpersoon@ziggo.nl; evt. tel. 015-212 42 89 (na 6 

september), ook voor nadere inlichtingen. 
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EVEN VOORSTELLEN 

 
Wij zijn het Vrouwen Kamer Koor Delft (VKKD)  en komen vanaf september 

zingen onder de vlag van de KBO. Wij zijn erg blij dat we deze gelegenheid 

hebben gekregen. 

Misschien heeft u ons wel  gehoord tijdens het 65 jarig jubileum van de 

KBO in de Bieslandhof en het kerstconcert in de Wending. 

 
Wij repeteren in De Wending aan de Raamstraat op vrijdagochtend van 

10.30 uur tot 12.00 uur en aansluitend drinken we een kopje koffie of thee. 

  
Het repertoire is licht klassiek in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.  

 
Helaas kunnen we nog geen nieuwe zangeressen verwelkomen vanwege 
de RIVM regels omtrent Corona. Zodra dit weer mogelijk wordt organiseren 
we een open repetitie en hopen dan op een flink aantal nieuwe leden. 
  
Ons koor staat onder leiding van de heer Steven van Wieren.  
 
We houden u op de hoogte van de mogelijkheden.  
  
Met vriendelijke groet,  
 
Inge van Santen en Annelies Plomp.  
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COMPUTERCURSUSSEN 

 
Verschillende leden hebben zich al opgegeven voor een computercursus.  

Daar willen we een start mee gaan maken.  

 

Vooraf wil ik eerst inventariseren welke leden nog daadwerkelijk een 

cursus willen volgen, of dat er alleen enkele vragen of problemen zijn. 

 

Ook wil ik dan kijken welk apparaat iedereen heeft en welk 

besturingssysteem en versie op het apparaat staan. (Windows, ios of 

android, Ipad of tablet.). 

 

Om dit te kunnen achterhalen is er een bijeenkomst gepland op maandag 

20 september 2021. Ik roep iedereen op die geïnteresseerd is in een 

computercursus of problemen met de tablet, ipad of computer heeft, deze 

bijeenkomst bij te wonen. 

 

Daarna kunnen we eventueel cursussen opzetten en voor welk apparaat. 

Of de problemen oplossen. 

De bedoeling is om in oktober 2021 met cursussen te starten. 

 

Maandag 20 september:  bijeenkomst inventarisatie computer, ipad of 

tablet. 

Locatie: Pastorie Nassaulaan 2 

Aanvang: 9.30 uur. 

 

U kunt zich opgeven (na 6 september) bij: 

Leo Persoon, tel. 015 – 212 42 89  of per email: lpersoon@ziggo.nl 
 

 

 

mailto:lpersoon@ziggo.nl
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Actie Plus Delft - Den Hoorn 
 

Als PLUS Delft - Den Hoorn staan wij 

midden in de maatschappij. Wij vinden het 

dan ook belangrijk de lokale gemeenschap 

hier in Delft en Den Hoorn te ondersteunen.  

Steuntje in de rug  

Na een jaar vol beperkingen organiseren wij dit najaar een unieke 

spaaractie waarmee wij het verenigingsleven in Delft en Den Hoorn een 

steuntje in de rug geven.  

Van zondag 5 september tot zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten 

van de PLUS winkels in Delft en Den Hoorn euro's sparen voor hun club of 

vereniging. En dat bedrag kan flink oplopen! Wij sponsoren namelijk in 

totaal een bedrag van € 75.000,--  

Samen voor uw vereniging  

U begrijpt: deze actie kan ook, de kas van uw club spekken. En het mooie 

is dat u zelf bepaalt waaraan u het bedrag besteedt ! Leden, familie, buren, 

vrienden, kennissen, iedereen die uw club of vereniging een warm hart 

toedraagt kan bij de PLUS winkels in Delft en Den Hoorn sparen. Hoe meer 

mensen u weet te activeren, des te hoger het sponsorbedrag voor uw club 

of vereniging! 

 
De KBO Afd. Delft heeft zich ingeschreven voor deze actie 

 
Hoe werkt het  

-  U blijft of gaat boodschappen doen bij een van de Plus winkels in Delft 

 of Den Hoorn. 

- U ontvangt voor elke € 10.- aan boodschappen een voucher met een 

 unieke code. 

- U wijst de unieke code toe aan de club of vereniging van zijn of haar 

 keuze, in dit geval de KBO afd. Delft, op een speciale website.               

 Het webadres komt in de info van oktober. 

- Na de actieperiode wordt het totale sponsorbedrag verdeeld over alle 

 deelnemende clubs en verenigingen.  

- Heeft u geen computer of weet u niet hoe het werkt, dan kunt u uw 

 vouchers ook inleveren bij een van de redactieleden, die zullen dan 

 zorgen dat de code aan de KBO wordt toegewezen. 

Leo Persoon 
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UIT HET ARCHIEF (91) 
Vroeger spraken wij over bejaarden maar dat was discriminerend. Toen 

werd het ouderen zoals in de naam van onze vereniging en daar konden 

wij wel mee leven. Maar nu moeten wij volgens sommige berichten spreken 

over senioren om alle discriminatie weg te nemen. Je wordt er geen dag 

jonger door maar toch. Bepaalde mensen zijn daar nu eenmaal gevoelig 

voor. Overigens werd in 1997 ook al gepleit voor de term senioren. 

 

In het jaarverslag van 1964 werd melding gemaakt van een andere 

naamsverandering. In dat jaar werd de Armenwet van 1912 vervangen 

door de Algemene Bijstandswet. Door deze naamswijziging zullen de 

armen niet rijker geworden zijn en uit onze samenleving verdwenen zijn. 

Het Sint Franciscus Liefdewerk zal na 1964 echt nog wel werk gehad 

hebben. Maar in het algemeen niets dan lof voor de Bijstandswet. 

 

In dat zelfde jaarverslag staat te lezen dat het aantal nieuwe leden 148 

bedroeg. Dat lijkt mij geen slecht resultaat: gemiddeld twaalf per maand. 

Dat was dan de bruto toename van het aantal leden want door overlijden 

en bedankjes gingen er ook weer een paar leden af.De notulen van de 

bestuursvergadering van 24 juni 1996 maken melding van een paar 

cadeautjes. Eén van de leden schenkt zomaar een rekenmachine aan de 

penningmeester en pater Hillenaar, de geestelijk adviseur, verblijdt de 

afdeling met een elektrische schrijfmachine. We werden door die 

presentjes opgestuwd in de moderne tijd. Het afdrukken van de Info is in 

1996 trouwens nog steeds niet op orde. Momenteel echter niets dan lof. 

 

Over de bedevaart naar Den Bosch melden de notulen van de 

bestuursvergadering van 15 juli 1997 dat het een mooie viering was met 

een slecht verzorgd diner. Daar kunnen wij echter de Zoete Lieve Vrouw 

van Den Bosch niet de schuld van geven. De “VOS” bestaat in 1997 twintig 

jaar en die letters staan voor Vrouwen Oriënteren op Samenleving. Hoe 

kom je erop. 

 

En intussen hebben wij de hele zomer, dag en nacht, via de televisie 

kunnen genieten van de Olympische Spelen in Japan. Dat brengt mij op 

een paar getallen uit de TV-geschiedenis. In 1952 waren er 1000 toestellen 

in Nederland. In 1957 mochten wij genieten van vijftien uur uitzendingen 

per week. In 1959 was het aantal Tv’s al gestegen naar 500.000 en in 
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1961 waren dat er één miljoen. Momenteel zijn dat er al 7,4 miljoen maar 

toevallig is het aantal aansluitingen de laatste maanden aan het dalen. 

 

De zomerschool zit er intussen weer op. Wonderlijk dat de organisatie zo’n 

uitgebreid programma heeft kunnen samenstellen. Langzamerhand gaan 

wij weer naar de winterschool met de hoop dat er nu toch eindelijk een 

definitief einde komt aan de ellende van dat coronavirus. 

 

Laat ik eindigen met een liedje van Rudi Carrell waarmee hij in 1960 

deelnam aan het Eurovisie Songfestival en daar helaas de op één na de 

laatste werd. Desalniettemin getuigt het lied van een groot optimisme en 

dankbaarheid voor het leven waarin wij allemaal in mee moeten gaan. 

 

 Wat een geluk, dat ik een stukje van de wereld ben 

 Dat ik de wijsjes van de sijsjes en de merels ken  

 En dat ik mee mag doen met al wat leeft  

 En dat ik adem heb met al wat adem heeft. 

 

Koos de Ridder. 

 

 

 

 

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. 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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