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Nieuwsbrief ContactClub Benoordenhout (CCB 55+)  
                              

Activiteiten oktober - november - december 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                                                                           

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 EXCURSIES EN DINERS  

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.  

 

LEZING   donderdag 13 oktober ANWB-Gebouw 

 
Donderdag 13 oktober 2022, 15.00 uur (dus niet het eerder gepubliceerde tijdstip van 14.30 uur). 

 

‘De moderne bibliotheek: van middeleeuws handschrift tot elektronische informatie, plaatsen 

voor ontmoeting, studie, co-recreatie en ontspanning’, door Trudi Noordermeer  

Trudi Noordermeer, tot 1 oktober 2022 Departementshoofd Bibliotheek en Archief van de Universiteit 

Antwerpen, voordien werkzaam bij diverse Nederlandse bibliotheken en nu wijkgenote, neemt ons 

vanuit haar brede ervaring mee door de ontwikkeling van bibliotheken in de loop der eeuwen. Erasmus 

wilde in de 15
e
 eeuw al toegang tot betrouwbare informatie in boeken en manuscripten en hij rekende 

op de hulp van collectiebeheerders. In de 21
e
 eeuw is toegang verschaffen tot betrouwbare informatie 

nog steeds een kerntaak van alle bibliotheken, wat extra belangrijk is in een tijd van ‘fake news’ en de 

geavanceerde mogelijkheden om elektronische informatie te manipuleren.  

Alle bibliotheken, van openbare wijkbibliotheken tot universiteits-, erfgoed- en nationale bibliotheken, 

zijn laagdrempelige plaatsen voor ontmoeting, studie, samenwerking, co-creatie en ontspanning. De 

collecties, ook de elektronische, en diensten zijn afgestemd op de wensen van de gebruikers: kinderen, 

ouderen, nieuwkomers, mensen met een migratieachtergrond, studenten en hoogleraren voor alle 

mogelijke diensten: van het invullen van formulieren, tot taallessen, leesbevordering, culturele 

ontmoetingen, lezingen, tentoonstellingen en debatten. 

Aan de hand van voorbeelden en afbeeldingen demonstreert Trudi Noordermeer tevens de werking 

van moderne bibliotheken en een visie en uitdagingen voor de toekomst. Hierover gaat zij met de 

deelnemers aan haar lezing graag in gesprek.  
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Aanmelden bij Jan: bij voorkeur via jh.vankreveld@ziggo.nl (eventueel via tel. 06-47787109). 

Vermeld duidelijk uw naam én uw telefoonnummer, zodat we u bij eventuele wijzigingen zodat we u 

bij eventuele wijzigingen goed kunnen bereiken. Deelname is gratis voor leden en donateurs van de 

CCB; anderen betalen ter plekke € 5,- aan de penningmeester. 

 

Plaats: ANWB-gebouw (zaal E 112): steek vanaf de Wassenaarseweg het parkeerterrein van de 

ANWB over naar de rechterzijde van het hoge ANWB-kantoorgebouw. Ga daar de Personeelsingang 

in, via de stenen buitentrap of de helling voor gebruikers van een rollator of rolstoel.  

 

EXCURSIE   dinsdag 18 oktober Baarn 

 

Let op: de excursie gaat alleen door als er op 4 Oktober tenminste 20 aanmeldingen zijn.  

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

 

Dinsdag 18 oktober   bezoeken wij KASTEEL GROENEVELD in Baarn voor de expositie van 

werk en leven van Rien Poortvliet en andere kunstenaars.  

 

Kasteel Groeneveld 

Kasteel Groeneveld ontstond in de traditie van de 17
e
 en 18

e
 eeuwse landgoederen. Het huis is 

gebouwd rond 1710 en de zijvleugels dateren uit omstreeks 1760. Het landgoed is in de Engelse 

landschapsstijl ingericht. 

Poortvliet expositie 

Het werk van illustrator Rien Poortvliet is uitgelicht met tekeningen, aquarellen, bronzen beelden en 

houtsnijwerk. Bijzonder zijn de originelen uit de familie die niet eerder zijn tentoongesteld. Het oeuvre 

van Rien Poortvliet  is op de tweede etage te zien, waar o.a. zijn leven en werk onder de loep genomen 

wordt. Hij illustreerde vele boeken van literaire grootheden als Godfried Bomans, Jaap ter Haar en 

Leonard Roggeveen. Later is Rien Poortvliet ook onder eigen naam boeken gaan publiceren, waarbij 

hij zijn tekentalent aanvulde met teksten van eigen hand in zijn eigen handschrift. Deze tentoonstelling 

geeft u een interactief kijkje in het werk en leven van Rien Poortvliet. Zijn illustraties spreken voor 

jong en oud nog steeds tot de verbeelding!  

Verder zijn werken van Barbara Houwers, Herma de Jong en van verschillende andere kunstenaars 

te zien. Het thema in hun werk is de verbinding tussen mens en natuur. 

 

Het kasteel is geschikt voor mensen met een fysieke beperking. Er is een lift en er zijn rolstoelen te 

leen. 

Vertrek :   18 oktober 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.  

Vertrek uit Baarn ca. 15.00 uur.  

Kosten:  € 32,- (incl. bus, fooi en € 6,50 toegangsprijs van het kasteel.) MJK, Vriendenloterijkaart 

en andere toegangsbewijzen zijn 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 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.  

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.  
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DINER   Chateau Bleu zaterdag 29 oktober   

 

Let op: het diner gaat alleen door als er op 22 oktober tenminste 5 aanmeldingen zijn.  

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

Zaterdag 29 oktober Indonesische Maaltijd bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag 

Louwmanmuseum en dan rechtsaf).  Aanvang : 18.30 uur 

Kosten: ca. € 25,00 exclusief dranken.  

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 

 

LEZING   donderdag 10 november ANWB-Gebouw 

 
Donderdag 10 november 2022, 14.30 uur: ‘DE KUNST LIGT OP STRAAT IN ROTTERDAM, 

een uitstapje naar Rotterdam’ door kunsthistorica Marjolijn van Delft  

 

Hoewel de mogelijkheden om KUNST ter plekke te bekijken weer vergroot zijn, is het soms ook 

comfortabel om dit te doen vanaf de stoel. Dit kan weer op 10 november, onder leiding van Marjolijn 

van Delft. Zij geeft dan in het ANWB-gebouw de lezing ‘DE KUNST LIGT OP STRAAT IN 

ROTTERDAM’. Op deze middag bespreekt Marjolijn vooral beelden die in de afgelopen jaren in de 

Rotterdam geplaatst zijn. Het is een bonte verzameling, waarbij we de verschillende stijlen uit de 20
ste

 

en 21
ste

 eeuw ontdekken. 

Aanmelden bij Jan: bij voorkeur via jh.vankreveld@ziggo.nl (eventueel via tel. 06-47787109). 

Vermeld duidelijk uw naam én uw telefoonnummer, zodat we u bij eventuele wijzigingen zodat we u 

bij eventuele wijzigingen goed kunnen bereiken. Deelname is gratis voor leden en donateurs van de 

CCB; anderen betalen ter plekke € 5,- aan de penningmeester. 

 

Plaats: ANWB-gebouw (zaal E 112): steek vanaf de Wassenaarseweg het parkeerterrein van de 

ANWB over naar de rechterzijde van het hoge ANWB-kantoorgebouw. Ga daar de Personeelsingang 

in, via de stenen buitentrap of de helling voor gebruikers van een rollator of rolstoel.  

  

 

EXCURSIE   vrijdag 11 november Waalwijk 

 

Let op: de excursie gaat alleen door als er op 28 oktober tenminste 20 aanmeldingen zijn. 

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

 

11 November  bezoeken wij HET SCHOENENKWARTIER in Waalwijk 

 

Het Schoenenkwartier, een museum rond schoenen en leer 

Het rijksmonument waarin het museum is gevestigd, is in de afgelopen vijfenhalf jaar prachtig 

verbouwd en daarmee is het voormalig Nederlands Leder en Schoenenmuseum nu omgetoverd tot het 

Schoenenkwartier. 

Voor deze eerste tentoonstelling  zijn schoenen vanuit verschillende landen zoals Canada, Zweden en 

Engeland naar het Schoenenkwartier gehaald. En niet zomaar schoenen. Op de bovenste verdieping 

van het gebouw pronken tientallen schoenen van wereldsterren: witte laarzen van ABBA-lid Björn, 

slippers van Bruno Mars en rode papegaaihakken van Katy Perry. 

Meteen bij binnenkomst verraden geluiden uit de werkplaatsen dat het Schoenenkwartier méér is dan 

een museum. Het rust op drie pijlers: de maaklabs, het kenniscentrum en het museum. Op de begane 

grond wordt het productieproces van schoenen helder uitgelegd. Bij elke fase worden indrukwekkende 

machines getoond, waarvan sommige ook echt draaien.  

De expositie ‘Put on your red shoes’ op de tweede verdieping opent met iconische schoenen van 

wereldsterren.  
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Er is ook een materialenbank, waar bezoekers allerlei materialen kunnen bestuderen – én voelen! – die 

voor schoenen worden gebruikt tijdens het productieproces.  

Een rondleiding (per groep max 15 personen) behoort tot de mogelijkheden maar kost € 5,- extra bij 

deelname van 15 personen. Voelt u hiervoor geeft u dat dan aan bij uw aanmelding bij Gonne. 

 

Let op: het is ongeveer 12-15 minuten lopen vanaf de halte waar de bus stopt tot de ingang van het 

museum en ook weer dezelfde 12-15 minuten lopen terug naar de bus. 

In het museum kan alleen met pin betaald worden. 

 

Vertrek :   11 November 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.  

Vertrek uit Waalwijk ca. 15.00 uur.  
Kosten :  € 29,-  (incl. bus, fooi ). Voor houders van de MJK, Rembrandtkaart en ICOM is de toegang 

gratis . Zonder deze kaart is de toegangsprijs € 12,50. 

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.  

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.  

 

DINER   Chateau Bleu zaterdag 26 november 

 

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

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

Zaterdag 26 november Wilddiner bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag Louwmanmuseum 

en dan rechtsaf).  Aanvang : 18.30 uur 

Kosten: ca. € 25,00 exclusief dranken.  

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 8 december Amsterdam 

 

Let op: de excursie gaat alleen door als er op 24 November tenminste 20 aanmeldingen zijn.  

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

 

8 December bezoeken wij het VAN GOGH MUSEUM te Amsterdam voor de tentoonstelling  

‘GOLDEN BOY GUSTAV KLIMT’ 

 

Gustav Klimt (1862-1918)  is wereldberoemd vanwege zijn gouden en decoratieve schilderijen en 

sterke vrouwenportretten. Maar wie was deze 'golden boy' en wat is het verhaal achter zijn talent? 

Voor zijn veelzijdige kunst putte Klimt rijkelijk uit het werk van beroemde voorgangers, waaronder 

Van Gogh, Rodin, Toulouse-Lautrec, Monet en Matisse.  

Deze groots opgezette tentoonstelling toont naast schilderijen van zijn favoriete kunstenaars, tientallen 

iconische topstukken van Klimt: van decoratieve landschapsschilderijen en krachtige figuurtekeningen 
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tot monumentale, kleurrijke vrouwenportretten zoals Emilie Flöge (1902) en spectaculaire schilderijen 

als Waterslangen II (1904/1906-07) naast schilderijen van zijn favoriete kunstenaars. 

Een bezoek aan het Van Gogh Museum is een unieke ervaring. Nergens ter wereld is het mogelijk om 

zoveel schilderijen van Vincent van Gogh bij elkaar te zien. In het museum kunt u de ontwikkeling in 

het werk van de kunstenaar op de voet volgen of zijn schilderijen vergelijken met werk van andere 

19de-eeuwse kunstenaars 

Een Multimediatour (kosten € 3,50) kan afgehaald worden aan de desbetreffende balie in de aankomst 

hal. Deze kunnen alleen met bankpas of credit kaart betaald worden.  

 

Vertrek :   8 December 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.  

Vertrek uit Amsterdam ca. 15.00 uur.  

Kosten: € 25,- (incl. bus, fooi). Voor houders van de MJK, Rembrandtkaart en ICOM is de toegang 

gratis. Zonder deze kaart is de toegangsprijs € 20,-.  

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.  

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 15 december ANWB-Gebouw 

 
Donderdag 15 december 2022, 14.30 uur: ‘MANHATTEN MASTERS’ door kunsthistorica 

Marie-Claire Valck Lucassen  

 

In deze lezing leidt Marie-Claire ons rond over “Manhattan Masters”, een heel bijzondere 

tentoonstelling die ter afsluiting van het feestelijke jubileumjaar van het Mauritshuis aldaar van 29 

september 2022 tot en met 15 januari 2023 wordt gehouden. 

Dit is wat het Mauritshuis over de tentoonstelling zegt: 

"In Manhattan masters tonen we het mooie van het mooiste uit de The Frick Collection in New York. 

De schilderijen die we in deze tentoonstelling laten zien verruilden Europa meer dan 100 jaar geleden 

voor Amerika en zijn sindsdien nooit meer in Europa te zien geweest. Bij hoge uitzondering leent The 

Frick Collection ze aan ons uit. Onder hen het beroemde Zelfportret van Rembrandt van 1658.”  

Henry Clay Frick (1849-1919) wist in ruim veertig jaar een uitmuntende collectie samen te brengen. 

Hij liet zijn huis met zijn collectie na aan de stad New York maar zijn weduwe bleef tot haar dood in 

1931 in het huis wonen waarna het tot museum omgebouwd werd.  

Omdat het Frick Museum nu gerenoveerd wordt, is het bereid geweest om maar liefst tien absolute 

meesterwerken van beroemde Nederlandse kunstenaars uit de 17
de

 eeuw voor deze speciale 

tentoonstelling aan het Mauritshuis te lenen. Een mooie kans om deze tentoonstelling in het ANWB-

gebouw onder de bezielende leiding van Marie-Claire te ‘bezoeken’. 
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Aanmelden bij Jan: bij voorkeur via jh.vankreveld@ziggo.nl (eventueel via tel. 06-47787109). 

Vermeld duidelijk uw naam én uw telefoonnummer, zodat we u bij eventuele wijzigingen goed 

kunnen bereiken. Deelname is gratis voor leden en donateurs van de CCB; anderen betalen ter plekke 

€ 5,- aan de penningmeester. 

 

Plaats: ANWB-gebouw (zaal E 112): steek vanaf de Wassenaarseweg het parkeerterrein van de 

ANWB over naar de rechterzijde van het hoge ANWB-kantoorgebouw. Ga daar de Personeelsingang 

in, via de stenen buitentrap of de helling voor gebruikers van een rollator of rolstoel.  

 

KERSTLUNCH   zaterdag 17 december  

 

Let op: de lunch gaat alleen door als er op 10 december tenminste 25 aanmeldingen zijn.  

Als de lunch niet doorgaat, dan laten wij u dat uiteraard weten. 

Zaterdag 17 december Kerstlunch  bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag Louwmanmuseum 

en dan rechtsaf).  Inloop tussen 12.30 uur en 13.00 uur. Aanvang van de lunch: 13.00 uur. 

Kosten: € 28,00 inclusief dranken.  

Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U dient van tevoren te betalen..  

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 Kerstlunch..  

U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling.                                                     
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 

 

 

 


