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Nieuwsbrief ContactClub Benoordenhout (CCB 55+)  
                              

      Activiteiten maart, april, mei en juni 2022 
 
BESTUURSCOMMISSIE VAN DE CCB 
Voorzitter/secretaris/lezingen                 dhr. Jan van Kreveld 
                             jh.vankreveld@ziggo.nl                     tel. 06-47787109 
Excursies                mw. Gonne Palm                         
                                                                gpccb55@kpnmail.nl                          tel. 070-3241978  
                             alleen op dag van excursie               tel. 06-10312194                                                                           
Lunches, diners                mw. Jos Bierlaagh          tel. 070-3106661 
Penningmeester                                       dhr. Gerrit van Straalen                      tel. 070-3268822    
 
WIJZIGING VAN ADRES, E-MAIL, TELEFOONNUMMER s.v.p. doorgeven aan Mirjam 
Kroemer: leden@wvbn.nl óf tel. 070-3240307 óf Sonderdankstraat 27, 2596 SB Den Haag. 
 
 
KOSTEN VAN DEELNAME AAN CCB-ACTIVITEITEN 
Het deelnamebedrag voor excursies en diners overmaken naar: NL49 INGB 0005 5177 59 t.n.v. 
ContactClub Benoordenhout Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk naam van de deelnemer en 
datum van de excursie of het diner! Bij verhindering betaalt de CCB slechts in zéér uitzonderlijke 
gevallen terug (b.v. onverwachte ziekenhuisopname van deelnemer, of als u onverhoopt vanwege 
Corona in quarantaine moet).   
Neem op excursies uw museumjaarkaart of vriendenloterij- of Rembrandt-kaart mee: bespaart u geld. 
Let op de geldigheid van uw kaart. Neem op excursies voor alle zekerheid ook uw mondkapje mee. 
 
CORONA: de Coronamaatregelen van de overheid zijn nu ingetrokken, afgezien van de verplichting 
om bij een positieve test in quarantaine te gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEZING 
Donderdag 17 maart 2022, 15.00 uur: ‘Haagsche quaesties’, door Marlies van der Riet. 

Marlies van der Riet vond een groot aantal theaterontwerpen uit de periode 1890-1920. Dat bracht 
haar tot een onderzoek naar de ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Den Haag. Die theater-
ontwerpen leidden tot hevige politieke discussies over het belang van cultuur in onze stad en de vraag 
of cultuur een gemeentelijke dan wel een particuliere zaak was: de schouwburgquaestie, de orkest-
kwestie en de museumquaestie.  
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Aan de hand van enkele van de ontwerpen laat Marlies zien waarom deze kwesties juist rond 1900 in 
Den Haag ontstonden. Dat hing samen met ingrijpende veranderingen: een grote bevolkingsgroei, de 
stedelijke expansie, een nieuw electoraat, het vrouwelijk regent- en koningschap en de geheel nieuwe 
internationale positie van Den Haag. In deze jaren rond 1900 werd in Den Haag de basis gelegd voor 
een voor Nederland nieuw, modern gemeentelijk cultuurbeleid. 

Marlies van der Riet, museoloog en historicus, werkte als onderzoeker en (gast)conservator voor het 
Haags Historisch Museum, de Tweede Kamer, de Koninklijke Schouwburg en het Museum Bronbeek. 
Zij heeft tal van tentoonstellingen en publicaties op haar naam staan. In 2020 promoveerde zij aan de 
UvA op ‘Haagse quaesties. Een studie naar de ontwikkeling van de Haagse culturele infrastructuur 
1890-1920’, waarvan een handelseditie is verschenen onder de titel Haagse quaesties. Cultuur, 
koninginnen en hofstedelijke perikelen, 1890-1920 (Amsterdam University Press 2021). Zie voor 
recensies over dit boek https://www.aup.nl/nl/book/9789463729062/haagsche-quaesties 

Aanmelden bij Jan: via jh.vankreveld@ziggo.nl of tel. 06-47787109 (tenzij u zich al eerder hebt 
opgegeven). Graag duidelijk uw naam én uw telefoonnummer vermelden. Deelname is gratis voor 
leden en donateurs van de CCB; anderen betalen ter plekke € 5,-. 

Plaats: kantoorgedeelte van het ANWB-gebouw. Ga vanaf de Wassenaarseweg het parkeerterrein 
van de ANWB over, naar de rechterzijde van het kantoorgedeelte. Neem daar de Personeelsingang, 
via de stenen buitentrap of via de helling voor gebruikers van een rollator of rolstoel.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DINER                
Zaterdag 26 maart Indonesische maaltijd  bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag 
Louwmanmuseum en dan rechtsaf).  
Aanvang : 18.30 uur. 
Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U rekent zelf ter plekke af. Er kan niet gepind worden.                                                    
Als u onverhoopt toch niet kunt nadat u zich u heeft aangemeld, LAAT U DAT OOK EVEN AAN  
JOS WETEN! Dan zitten we niet vergeefs op u te wachten. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EXCURSIE WOENSDAG 6 APRIL  
Let op: de excursie gaat alleen door als er op 23 maart tenminste 20 aanmeldingen zijn. Als de 
excursie niet doorgaat, dan laten wij u dat uiteraard weten. 
  
Woensdag 6 april gaan we naar het RIJKSMUSEUM te Amsterdam voor de tentoonstellingen  
Revolusi Indonesië onafhankelijk en Vincent Mentzel originele afdrukken van zijn werk. 
Revolusi: na meer dan drie eeuwen van koloniale bezetting roept Indonesië op 17 augustus 1945 
zichzelf uit tot onafhankelijk land. Ruim vier jaar lang wordt een onafhankelijkheidsstrijd gestreden 
voor zelfbeschikking. In 1950 wordt Indonesië lidstaat van de VN als een feitelijke bevestiging van de 
onafhankelijkheid. Centraal in de tentoonstelling staan ruim twintig mensen die de revolutie van nabij 
hebben meegemaakt: journalisten, strijders, militairen, kunstenaars, diplomaten, kinderen, politici en 
anderen. Hieruit blijkt dat de geschiedenis vele gezichten en stemmen heeft. Eveneens worden 
objecten getoond – van herinneringen in privébezit tot niet eerder in Nederland getoonde schilderijen 
uit Indonesische kunstcollecties.  
Vincent Mentzel: behoort al jaren tot de beeldbepalende fotografen van ons land. Hij bracht het 
nieuws letterlijk in beeld. Tijdens zijn carrière is de fotojournalistiek veranderd: van ondergeschoven 
kindje tot een krachtig en zelfstandig medium met artistieke mogelijkheden.                                             
Vertrek :   woensdag 6 april om 10.00 uur à  let op de juiste vertrektijd 10.00 uur! 
                  Vanaf bushalte lijn 20 bij de parkeerplaats van het Willem Royaardsplein.     
                  2e opstapplaats : Wassenaarseweg/hoek Jozef Israëlsplein bij bushokje lijn 29 (aan de kant 
van de kerk). De bus komt daar een paar minuten later. Blijft u wachten, de bus kan iets vertraagd zijn.  
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Kosten :  €  21,-  (incl. bus, fooi). Toegangsprijs museum: € 20,00. Voor houders van de MJK, 
Vriendenloterijkaart, Rembrandt- en ICOM- kaart is de toegang gratis.  
Aanmelden bij Gonne. Per e-mail gpccb55@kpnmail.nl of tel. 070-3241978.  
Als u op het antwoordapparaat inspreekt: 
- spreek duidelijk uw NAAM en TELEFOONNUMMER in en de naam van de excursie, anders 
bent u NIET aangemeld 
- u wordt teruggebeld op het door u ingesproken nummer om te horen of u mee kunt, dan wel op 
de wachtlijst bent geplaatst.    
Als u zich per e-mail aanmeldt, vermeld dan ook duidelijk uw naam en telefoonnummer en de 
naam van de excursie. U ontvangt zo snel mogelijk antwoord per e-mail.  
Vertrek uit Amsterdam ca. 15.00 uur. De terugtocht gaat via de bollenroute.  
N.B. Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding overgemaakt te 
worden op het rekening NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub Benoordenhout 
Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk naam van de deelnemer en datum van de excursie 
(naam van de excursie hoeft er niet bij). U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEZING 
Donderdag 14 april, 15.00 uur: Ai Weiwei – ’s werelds beroemdste Chinese kunstenaar door 
Marie-Claire Valck Lucassen.  
 
Ai Weiwei, kunstenaar, activist, maar ook architect, filmmaker en blogger is buitengewoon innemend. 
Hij komt sympathiek en aardig over, maar zijn snoeiharde kritiek als het om politiek en mensenrechten 
gaat, is onverbiddelijk. Met onconventionele middelen en oneindig veel creativiteit weet hij zijn 
boodschap glashelder over te brengen en bij eenieder een gevoelige snaar te raken. Voor hem gaat 
kunst over vrijheid van meningsuiting en een nieuwe manier van communiceren. Hij is inmiddels 
wereldberoemd. Hij heeft aan zo’n 700 internationale tentoonstellingen deelgenomen, waarvan 
tenminste 150 solotentoonstellingen waren. Zijn motto is: ‘Art is never about exhibiting in museums 
and about hanging it on the wall. Art should live in the heart of the people.’  
 
Marie-Claire Valck Lucassen heeft in het najaar van 2020 voor de CCB digitale lezingen gegeven 
over “Chinese Exportschilderkunst’ en “De kunst van het lachen. Humor in de 17e eeuw”. Zij heeft 
o.a. in Singapore gewoond, waar zij jarenlang museumgids was en ook andere gidsen trainde. Ook in 
Den Haag is zij gids: in het Mauritshuis en in het Kunstmuseum. Zij geeft in het Nederlands, Frans of 
Engels lezingen over vele kunsthistorische onderwerpen.  
 
Aanmelden bij Jan: via jh.vankreveld@ziggo.nl of tel. 06-47787109. Graag duidelijk uw naam én 
uw telefoonnummer vermelden. Deelname is gratis voor leden en donateurs van de CCB; anderen 
betalen ter plekke € 5,-. 

Plaats: kantoorgedeelte van het ANWB-gebouw. Ga vanaf de Wassenaarseweg het parkeerterrein 
van de ANWB over, naar de rechterzijde van het kantoorgedeelte. Neem daar de Personeelsingang, 
via de stenen buitentrap of via de helling voor gebruikers van een rollator of rolstoel.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DINER                
Zaterdag 23 april ITALIAANS DINER bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag 
Louwmanmuseum en dan rechtsaf).  
Aanvang : 18.30 uur. 
Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U rekent zelf ter plekke af. Er kan niet gepind worden.                                                    
Als u onverhoopt toch niet kunt nadat u zich u heeft aangemeld, LAAT U DAT OOK EVEN AAN  
JOS WETEN! Dan zitten we niet vergeefs op u te wachten. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
EXCURSIE VRIJDAG 6 MEI 
Let op: de excursie gaat alleen door als er op 22 april tenminste 20 aanmeldingen zijn. Als de 
excursie niet doorgaat, dan laten wij u dat uiteraard weten. 
 
Vrijdag 6 mei  bezoeken wij het RIJKSMUSEUM VOOR OUDHEDEN te Leiden voor de 
tentoonstelling Keizer Domitianus – God op Aarde en de tentoonstelling 5.000 jaar Kralen.  
Laat u in God op aarde – keizer Domitianus meevoeren in het turbulente levensverhaal van de 
Romeinse keizer Domitianus. Tijdens zijn regeerperiode (81-96 na Chr.) bracht Domitianus het 
Romeinse rijk vrede, voorspoed en rijkdom. In Rome liet hij de prachtigste monumenten na. Maar 
uiteindelijk werd hij vermoord en ging Domitianus zelfs de geschiedenis in als een paranoïde tiran en 
een van Rome’s slechtste keizers. Zó slecht dat ook de herinnering aan hem moest worden uitgewist. 
Slechts weinigen kennen nu nog zijn naam. Met zijn vader Vespasianus en broer Titus vormde 
Domitianus de Flavische dynastie. In hun tijd floreerden kunst en literatuur. Bovendien vonden er 
opmerkelijke historische gebeurtenissen plaats, zoals de uitbarsting van de Vesuvius (79 na Chr.), 
waarbij Pompeï en Herculaneum verwoest werden. Enorme branden in Rome in 80 na Chr. 
ontketenden een ware bouwexplosie. Veel van de nieuwe monumenten uit die periode zijn vandaag de 
dag nog steeds te zien: het Colosseum, de boog van Titus, het paleis op de Palatijn, het Circus 
Maximus en de resten van Domitianus’ stadion, onder de Piazza Navona. 
Bewonder de keizerlijke weelde en ontdek het Rome van de 1e eeuw na Christus, met het Colosseum 
als hart van de stad. In deze grote tentoonstelling ziet u honderden objecten uit een lange rij 
internationale topmusea, waaronder het J. Paul Getty Museum, het Metropolitan Museum of Art, en de 
Vaticaanse en Capitolijnse Musea. 
5000 jaar kralen: Honderden veelkleurige kralensnoeren en losse kralen, waarvan het grootste deel in 
Nederland is opgegraven. Van prehistorie tot zeventiende eeuw ziet u wat kralen voor mensen 
betekenden. 
Vertrek :   vrijdag 6 mei om 10.00uur  à  let op de juiste vertrektijd 10.00 uur! 
                  Vanaf bushalte lijn 20 bij de parkeerplaats van het Willem Royaardsplein.     
                  2e opstapplaats : Wassenaarseweg/hoek Jozef Israëlsplein bij bushokje lijn 29 (aan de kant 
van de kerk). De bus komt daar een paar minuten later. Blijft u wachten, de bus kan iets vertraagd zijn.  
Kosten : € 17,- (incl. bus, fooi ). Toegangsprijs museum: € 12,50. Voor houders van de Vriendenloterij 
kaart, Rembrandt- en ICOM-kaart is toegang gratis. N.B. de MJK is niet geldig! 
Aanmelden bij Gonne per e-mail gpccb55@kpnmail.nl of tel. 070-3241978.  
Als u op het antwoordapparaat inspreekt: 
- spreek duidelijk uw NAAM en TELEFOONNUMMER in en naam van de excursie, anders 
bent u NIET aangemeld 
- u wordt teruggebeld om te horen of u mee kunt, dan wel op de wachtlijst bent geplaatst.    
Als u zich per e-mail aanmeldt, vermeld dan ook duidelijk uw naam en telefoonnummer en 
naam van de excursie. U ontvangt antwoord per e-mail.  
Vertrek uit Leiden ca. 15.00 uur.  
N.B. Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding overgemaakt te 
worden op het rekening NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub Benoordenhout 
Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk naam van de deelnemer en datum van de excursie 
(naam van de excursie hoeft er niet bij). U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEZING 
Donderdag 12 mei 2022, 15.00 uur: ‘Scholier in de hongerwinter’ door Paul Besseling. 
 
In de nalatenschap van Pim Nieuwenhuis, die tot 1943 in de Van Hoytemastraat, woonde werden brie-
ven uit de winter van 1944-1945, de hongerwinter, gevonden. Pim, leerling aan het Aloysius College, 
ging toen samen met 38 andere Haagse scholieren op de vlucht voor de honger en de bombardementen 
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op Den Haag, en om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Zij vonden onderdak in het West-
Friese dorp Hoogkarspel. Pim’s vader schreef Pim over wat in Den Haag gebeurde, Pim schreef over 
het leven in het dorp. Paul Besseling en onze wijkgenoot Frans Nieuwenhuis hebben deze brieven ont-
cijferd, in 2019 in boekvorm onder de titel ‘Scholier in de hongerwinter’ uitgegeven en van kantteke-
ningen voorzien. 

In zijn CCB-lezing schetst Paul Besseling aan de hand van de brieven hoe doorsnee gezinnen in die 
barre tijd in Den Haag en in Hoogkarspel het hoofd boven water probeerden te houden. Hoe zij er alles 
aan doen om aan eten te komen en de Arbeitseinsatz te ontduiken. Ze beschrijven de angst voor de V1 
en V2, de verwoestingen die de bombardementen in Den Haag aanrichtten, de dramatische onder-
waterzetting van de Wieringermeer en hoe het dagelijks leven volkomen ontregeld was. Met de kennis 
van nu vraagt Paul zich af: was er echt een tekort aan voedsel, was de spoorwegstaking wel zo’n goed 
idee, waarom gingen ze juist naar de Wieringermeer?  

Paul Besseling was als econoom verbonden aan het Centraal Planbureau, de ‘rekenmeesters van de 
regering’. Sinds hij met pensioen is, geeft hij in eigen beheer boeken uit, o.a. het boek ‘Scholier in de 
hongerwinter’.  

Aanmelden bij Jan: via jh.vankreveld@ziggo.nl of tel. 06-47787109. Graag duidelijk uw naam én 
uw telefoonnummer vermelden. Deelname is gratis voor leden en donateurs van de CCB; anderen 
betalen ter plekke € 5,-. 

Plaats: kantoorgedeelte van het ANWB-gebouw. Ga vanaf de Wassenaarseweg het parkeerterrein 
van de ANWB over, naar de rechterzijde van het kantoorgedeelte. Neem daar de Personeelsingang, 
via de stenen buitentrap of via de helling voor gebruikers van een rollator of rolstoel.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DINER            
Zaterdag 28 mei  SURINAAMSE MAALTIJD bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag 
Louwmanmuseum en dan rechtsaf).    
Aanvang : 18.30 uur  
Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U rekent zelf ter plekke af. Er kan niet gepind worden.                                                    
Als u onverhoopt toch niet kunt nadat u zich heeft aangemeld, LAAT U DAT OOK EVEN AAN  JOS 
WETEN! Dan zitten we niet vergeefs op u te wachten.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EXCURSIE DONDERDAG 9 JUNI 
Let op: de excursie gaat alleen door als er op 26 mei tenminste 20 aanmeldingen zijn. Als de 
excursie niet doorgaat, dan laten wij u dat uiteraard weten. 
 
Donderdag 9  juni bezoeken wij MUSEUM HUIS DOORN te Doorn voor de tentoonstelling 
‘Rouw: van keizerin tot Corona’ en het Kenniscentrum WOI in het paviljoen. 
Museum Huis Doorn is het voormalige ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Na de 
Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog vlucht hij in 1918 naar het neutrale Nederland. Wilhelm 
woont er tot aan zijn dood in 1941. De inrichting van Huis Doorn verkeert nog in authentieke staat en 
geeft samen met de kunstcollectie een fraai beeld van de Europese hofcultuur. In het huis dat drie 
verdiepingen telt zijn 18 prachtig ingerichte vertrekken opengesteld voor het publiek. Museum Huis 
Doorn verbindt het persoonlijke verhaal van de keizer aan de geschiedenis van de verwoestende en 
ingrijpende Eerste Wereldoorlog. Naast Huis Doorn vind je in de voormalige garage het Paviljoen 
Eerste Wereldoorlog. Bekijk hier de tentoonstelling 'Tusschen twee vuren', over de geschiedenis van 
WOI en wat deze oorlog voor Nederland betekende. 
Geplande aankomst ca. 12.00 uur bij Huis Doorn waar we beginnen met het gebruik van een lunch in 
de Oranjerie (individueel te bestellen) aangezien Huis Doorn pas geopend is vanaf 13.00 uur. Het Huis 
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Doorn is slechts te bezichtigen met een rondleiding die ca. 1 uur duurt. Per 20 minuten kunnen 15 
personen deelnemen aan de rondleiding.  
N.B. LET OP HUIS DOORN IS NIET TOEGANKELIJK VOOR ROLLATORGEBRUIKERS 
AANGEZIEN ER GEEN LIFTEN ZIJN. HET PAVILJOEN HEEFT GEEN BELEMMERINGEN 
VOOR ROLLATORGEBRUIKERS.  
Vertrek :  donderdag 9 juni om 11.00 uur  à  let op de juiste vertrektijd 11.00 uur! 
                Vanaf bushalte lijn 20 bij de parkeerplaats van het Willem Royaardsplein.     
                  2e opstapplaats: Wassenaarseweg/hoek Jozef Israëlsplein bij bushokje lijn 29 (aan de kant 
van de kerk). De bus komt daar een paar minuten later. Blijft u wachten, de bus kan iets vertraagd zijn. 
Kosten :   € 25,-  (incl. bus, fooi ). Toegangsprijs € 12,00. Voor MJK-houders is de toegang gratis.  
Aanmelden bij Gonne per e-mail gpccb55@kpnmail.nl of tel. 070-3241978.  
Als u op het antwoordapparaat inspreekt: 
- spreek duidelijk uw NAAM en TELEFOONNUMMER in en naam van de excursie en of u een 
rondleiding wenst, anders bent u NIET aangemeld 
- u wordt teruggebeld om te horen of u mee kunt, dan wel op de wachtlijst bent geplaatst.    
Als u zich per e-mail aanmeldt, vermeld dan ook duidelijk uw naam en telefoonnummer en de 
naam van de excursie en of u een rondleiding wenst. U ontvangt antwoord per e-mail.  
Vertrek uit Doorn ca. 16.00 uur.  
N.B. Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding overgemaakt te 
worden op rekening NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub Benoordenhout Evenementen 
Den Haag. Vermeld duidelijk naam van de deelnemer en datum van de excursie (naam van de 
excursie hoeft er niet bij).  
U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEZING  
Donderdag 16 juni, 15.00 uur: Zand en Veen. Den Haag een samenleving van rangen en standen 
door Paul Gerretsen.  
 
De voormalige rector van het VCL, Paul Gerretsen, heeft al vele malen zeer gewaardeerde CCB-
lezingen gegeven. Hij is een geboren verteller.  
Deze lezing gaat over een tweedeling die vanouds in Den Haag bestaat: tussen Hagenaars die op het 
zand wonen en Hagenezen die op het veen wonen. Aan de hand van kaarten, tekeningen en foto’s 
maakt Paul de historische ontwikkeling van deze tweedeling voor ons heel zichtbaar.  
 
Aanmelden bij Jan: via jh.vankreveld@ziggo.nl of tel. 06-47787109. Graag duidelijk uw naam én 
uw telefoonnummer vermelden. Deelname is gratis voor leden en donateurs van de CCB; anderen 
betalen ter plekke € 5,-. 

Plaats: kantoorgedeelte van het ANWB-gebouw. Ga vanaf de Wassenaarseweg het parkeerterrein 
van de ANWB over, naar de rechterzijde van het kantoorgedeelte. Neem daar de Personeelsingang, 
via de stenen buitentrap of via de helling voor gebruikers van een rollator of rolstoel.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DINER            
Zaterdag 18 juni ASPERGE DINER bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag 
Louwmanmuseum en dan rechtsaf).   
Aanvang : 18.30 uur.  
Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U rekent zelf ter plekke af. Er kan niet gepind worden.                                                    
Als u onverhoopt toch niet kunt nadat u zich heeft aangemeld, LAAT U DAT OOK EVEN AAN  JOS 
WETEN! Dan zitten we niet vergeefs op u te wachten.  
 
========================================================================= 


