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Nieuwsbrief ContactClub Benoordenhout (CCB 55+)  
                              

            Activiteiten augustus en september 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 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! Bij verhindering betaalt de CCB slechts in zéér uitzonderlijke gevallen terug (bijvoorbeeld 

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.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EXCURSIE DONDERDAG 4 AUGUSTUS   

Let op: de excursie gaat alleen door als er op 22 juli tenminste 20 aanmeldingen zijn. Als de 

excursie niet doorgaat, dan laten wij u dat uiteraard weten.  

 

Donderdag 4 augustus gaan we naar het SINGERMUSEUM IN Laren voor de tentoonstellingen   

Het Gevoel van Singer, Lussanet, verf in het bloed & Sluijters en de modernen. 
 

Lussanet. Verf in het bloed 

Paul de Lussanet (1940) krijgt zijn eerste schilderlessen van zijn grootouders, kunstenaars in het 

bruisende kunstenaarsdorp Laren. Na een korte periode aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 

in Antwerpen brengt hij drie zomers door aan de Schule des Sehens van Oskar Kokoschka. Daarna 

vertrekt Paul voor tien jaar naar kunstenaarsmekka Parijs. In de zomermaanden is hij vaak te vinden 

op het Larense kunstbolwerk ‘Jagtlust’ van Fritzi ten Harmsen van der Beek. In 2000 keert hij 

definitief terug naar geboortegrond Laren. 

De Lussanet, ooit bestempeld als “wonderboy van de nieuwe figuratie”, verbeeldt liefst het vrouwelijk 

naakt. Maar het gaat hem vooral om het schilderen zelf. Hij maakt dynamische composities met een 

trefzekere lijnvoering en losgezongen kleurvlakken. De deels zichtbare witte ondergrond laat zijn werk 

ademen. De invloed van de grote expressionist Kokoschka blijft voelbaar en slaat een brug met het 

modernisme. 
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Sluijters en de modernen, Collectie Nardinc 

Op 10 april 2018 prijkt groot op de voorpagina van NRC Handelsblad het nieuws dat Els Blokker-

Verwer de privécollectie die zij samen met haar man Jaap Blokker bijeen heeft gebracht, schenkt aan 

Singer Laren. Hun indrukwekkende kunstverzameling, de Collectie Nardinc, bestaat uit ruim veertig 

kunstwerken van Jan Sluijters en meer dan zeventig werken van moderne tijdgenoten. Vanaf 9 maart 

viert Singer Laren deze bijzondere schenking met de tentoonstelling Sluijters en de modernen. 

Collectie Nardinc. Het werk van Sluijters loopt als een rode draad door de tentoonstelling en schittert 

in de vijf thematische zalen tussen dat van andere Nederlandse modernisten. Er is een verscheidenheid 

aan uitbundige voorstellingen te zien, die zijn geschilderd vanuit het gevoel, met felle kleuren en losse 

penseeltoetsen, waar het schilderplezier van de doeken afspat. Kom genieten van de stralende 

luministische landschappen, fleurige bloemenpracht, swingende danseressen en krachtige portretten in 

de nieuwe Nardinczalen die voor het eerst hun deuren openen. Met werk van: Jan Sluijters, Jan 

Toorop, Leo Gestel, Piet van der Hem, Kees Maks, Kees van Dongen, Charley Toorop, Else Berg, Jo 

Koster, Charlotte van Pallandt, Dick Ket, Carel Willink en vele anderen. 

Vertrek :   donderdag 4 augustus  om 9.30uur    let op de juiste vertrektijd 9.30 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 :  €  27,00  (incl. bus, fooi). Voor houders van de MJK, Vriendenloterijkaart, Rembrandt- en 

ICOM- kaart is de toegang gratis. Hebt u geen van deze kaarten dan dient u de toegangsprijs van         

€ 17,00 contant aan de kassa te betalen. 

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 Laren 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. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EXCURSIE VRIJDAG 9 september  

Let op: de excursie gaat alleen door als er op 26 augustus  tenminste 20 aanmeldingen zijn. Als de 

excursie niet doorgaat, dan laten wij u dat uiteraard weten. 

 

Vrijdag 9 september bezoeken wij BEELDENGALERIJ EN ARBORETUM HET DEPOT te 

Wageningen  

Beeldengalerij Het Depot is een museaal podium voor de hedendaagse beeldhouwkunst. De collectie 

beelden bestaat uit torsen en fragmenten van het menselijk lichaam.  

Het gebouw de Peppel huisvest op dit moment educatieve programma's van Het Depot en een 

permanente tentoonstelling van beeldhouwer Emile van der Kruk. De naam De Peppel verwijst naar de 

populier: een bijzondere boom, en een houtsoort waarin Emile van der Kruk het liefste werkt. De 

collectie bestaat uit meer dan 100 beelden. De houten beelden van Emile van der Kruk hebben een 

totaal eigen expressieve beeldtaal, waarin emotioneel realisme leidend is. 

Vertrek :   vrijdag 9 september om 9.30 uur    let op de juiste vertrektijd 9.30 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 : € 30,00 (incl. bus, fooi ). Toegang is 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, 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 Wageningen 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 15 september 2022, 14.30 uur : ‘Jan en Charley Toorop, vader en dochter’, door 

Monique Varma. 

Op 15 september verzorgt wijkgenote Monique Varma weer een lezing voor ons, bij de ANWB. 

Monique is al vele jaren kunsthistorica en museumgids in diverse Haagse musea. Wij hebben haar al 

bij diverse CCB-lezingen als een meeslepende presentator ervaren. 

Haar lezing van 15 september gaat over de beide Toorop’s. Jan Toorop was een kunstenaar met vele 

gezichten: realist, impressionist, portretkunstenaar, katholiek mysticus, een bonte verzameling van 

stijlen en technieken. Charley Toorop leek aanvankelijk voor een muzikale carrière in de wieg gelegd, 

maar ging uiteindelijk toch ook schilderen. Haar vader hielp haar artistiek en financieel op weg, met 

name toen zij er, na haar scheiding, met drie kinderen alleen voor kwam te staan. Zelfbewust en met 

veel doorzettingsvermogen schiep zij haar eigen positie. Het resultaat is een oeuvre dat met zijn 

glasharde eerlijkheid confronteert en tegelijk bezielt door de onverwoestbare vitaliteit. In deze lezing 

belicht Monique overeenkomsten en verschillen in het werk van deze bijzondere vader en dochter.   

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 aan de penningmeester € 5,00. 

Plaats: kantoorgedeelte van het ANWB-gebouw: ga dus niet naar de winkel. Maar ga vanaf de 

Wassenaarseweg over het parkeerterrein van de ANWB naar de rechterzijde van het kantoorgebouw 

(7 verdiepingen hoog). Neem daar de Personeelsingang, via de stenen buitentrap of de helling voor 

gebruikers van een rollator of rolstoel.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DINER            

Let op: het diner gaat alleen door als er op 19 september tenminste 5 aanmeldingen zijn. Als het 

diner niet doorgaat, dan laten wij u dat uiteraard weten.  

 

Zaterdag 24 september Mosselavond 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.  
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