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Nieuwsbrief ContactClub Benoordenhout (CCB 55+)  
                              

Activiteiten januari - februari - maart 2023 

 
BESTUURSCOMMISSIE VAN DE CCB 

Voorzitter/secretaris/lezingen                 dhr. Jan van Kreveld 

                             jh.vankreveld@ziggo.nl                     tel. 06-47 78 71 09 

Excursies                mw. Gonne Palm                         

                                                                gpccb55@kpnmail.nl                          tel. 070-324 1978  

                             alleen op dag van excursie               tel. 06-10 31 21 94                                                                           

Diners                             mw. Jos Bierlaagh          tel. 070-310 6661 

Penningmeester                                       dhr. Gerrit van Straalen                      tel. 070-326 8822    

 

WIJZIGING VAN ADRES, E-MAIL, TELEFOONNUMMER s.v.p. doorgeven aan Mirjam 

Kroemer: leden@wvbn.nl óf tel. 06-20 38 47 48 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: dat bespaart u 

geld. Let wel op de geldigheidsduur 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.  

 

 

KERSTLUNCH   zaterdag 17 december 2022: Chateau Blue, Leidsestraatweg 15 (afslag 

Louwmanmuseum en dan rechtsaf. Inloop tussen 12.30 uur en 13.00 uur. Aanvang lunch: 13.00 uur. 

Kosten: € 28,00 inclusief dranken. 

U kunt zich uiterlijk 10 december nog opgeven. Let op: de lunch gaat alleen door als er op 10 

december tenminste 25 aanmeldingen zijn. Als de lunch niet doorgaat, laten wij u dat uiteraard 

weten. 

Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U moet vooraf betalen, zodra uw aanmelding is bevestigd: maak 

daartoe € 28,00 over op rekening NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub Benoordenhout  

Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk de naam van de deelnemer en ‘Kerstlunch’. U bent pas 

echt aangemeld na ontvangst van uw betaling. 

 

 

EXCURSIE   vrijdag 6 januari 2023 Amsterdam  

 

Let op: de excursie gaat alleen door als er op 23 december tenminste 20 aanmeldingen zijn.  

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

 

Vrijdag 6 januari  bezoeken wij het VAN GOGH MUSEUM te Amsterdam voor de 

tentoonstelling  ‘GOLDEN BOY GUSTAV KLIMT’. 

 

mailto:jh.vankreveld@ziggo.nl
mailto:gpccb55@kpnmail.nl
mailto:leden@wvbn.nl


2 
 

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 

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 :  vrijdag  6 januari  om 9.00 uur   let op de juiste vertrektijd  9.00 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.  

Vertrek uit Amsterdam ca. 15.00 uur.  

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

Vriendenloterijkaart 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, 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. 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 19 januari 2023 ANWB-Gebouw  

Donderdag 19 januari 2023, 14.30 uur: ‘Oorlog op het Europese Continent; een machtig China; 

de Verenigde Staten gepolariseerd als nooit tevoren. Hoe staat de wereld ervoor in 2023?’ door 

prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer. 

 

Onze wijkgenoot Jaap de Hoop Scheffer, voorheen o.a. minister van Buitenlandse Zaken en 

Secretaris-Generaal van de NAVO, is weer bereid gevonden ons zijn visie te geven op de actuele 

wereldgebeurtenissen, dus naar de stand van 19 januari 2023. Hij heeft een enorme kennis van alle ins 

en outs en achtergronden en weet die bij zijn CCB-lezingen steeds op uiterst boeiende wijze te 

presenteren.    

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.  
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DINER   Chateau Bleu zaterdag 28 januari 2023 

 

Let op: het diner gaat alleen door als er op 21 januari tenminste 5 aanmeldingen zijn.  

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

Zaterdag 28 januari   Hollands Winterdiner bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag 

Louwmanmuseum en dan rechtsaf).  Aanvang : 18.30 uur. 

Kosten: ca. € 27,50 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   dinsdag 7 februari 2023 Laren  

 

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

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

 

Dinsdag 7 februari bezoeken wij HET SINGER MUSEUM  te Laren voor de tentoonstelling van 

werken van ‘KEES VAN DONGEN. DURF EN VERLEIDING’. 

 

In de tentoonstelling wordt gefocust op de periode die zou leiden tot de wereldfaam van Van Dongen. 

Zijn debuut, doorbraak en vroege ontwikkeling tot aan het werk waarmee hij naam maakte als een van 

de belangrijkste ‘fauves’. 

Kees van Dongen behoorde tot de voorhoede van Nederlandse kunstenaars die rond 1900 vernieuwing 

zochten in Parijs. Daar omarmde hij de avant-garde en in 1905 nodigde Picasso hem uit om een atelier 

in het Bateau-Lavoir te betrekken. In het vrije Montmartre bevond Van Dongen zich in het centrum 

van artistieke vernieuwing. In deze omgeving – in het voetspoor van Van Gogh – ontwikkelde hij zich 

tot schilder van figuur en vernieuwer door kleur en toets. Dankzij het verblijf in Parijs, de vele 

internationale tentoonstellingen, en de combinatie van talent en durf werd Van Dongen één van de 

belangrijkste vertegenwoordigers van het fauvisme. Het artistiek-revolutionaire en sensuele raakte met 

zijn naam verbonden. 

Deze tentoonstelling brengt hoogtepunten en sleutelstukken bijeen, waaronder een aantal prominente 

(internationale) bruiklenen zoals het niet eerder in Nederland getoonde werk Deux yeux uit 1911 uit 

de collectie JK Art Foundation. 
Vertrek :   7 februari 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 Laren ca. 15.00 uur.  
Kosten :  € 26,-  (incl. bus, fooi ). Voor houders van de MJK, Rembrandtkaart, ICOM en 

Vriendenloterijkaart is de toegang gratis . Zonder deze kaart is de toegangsprijs € 18,00. Audiotour is 

te downloaden op de mobiele telefoon (dus oortjes mee!).  

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 de 

naam van de excursie. 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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LEZING   donderdag 16 februari 2023 ANWB-Gebouw  

Donderdag 16 februari 2023, 14.30 uur: ‘SCHILDERES NICOLE EISENMANN (1965, 

Verdun) en haar verbeelding van weerbarstige, maatschappijkritische verhalen’ door 

kunsthistorica Monique Varma.  

Weer een lezing van onze wijkgenote Monique Varma, kunsthistorica en onder andere gids in het 

Haagse Kunstmuseum. Monique weet ons, zoals velen van ons hebben ervaren, steeds weer te 

verrassen met haar enthousiasme en enorme kunsthistorische kennis.  

De schilderes aan wie Monique haar lezing van 16 februari zal wijden, is Nicole Eisenman (1965, 

Verdun, Frankrijk). Deze schildert over thema’s als gender, racisme en economische ongelijkheid, en 

over de eeuwige angst voor de toekomst, het digitale tijdperk en onze afhankelijkheid van technologie. 

In haar werken over ‘biergartens’, openluchtcafé’s waar inwoners van New York elkaar ontmoeten, 

komen veel van deze onderwerpen samen. De mensen lijken vaak wat verloren, op zoek naar 

aansluiting, een gemeenschap. Ze zitten in groepjes, maar lijken geïsoleerd in zichzelf gekeerd, 

doelloos op hun telefoon kijkend. Eisenman reflecteert daarmee op de huidige samenleving. Tegelijk 

heeft zij haar zoektocht naar de ideale community - een utopische samenleving - niet opgegeven. Het 

Kunstmuseum wijdt van 12 november 2022 tot en met 12 februari 2023 een overzichtstentoonstelling 

aan het werk van Eisenman en tijdgenoten. Daar zijn ook topstukken te zien van Vincent van Gogh, 

Edvard Munch, Käthe Kollwitz, Paula Modersohn-Becker. Ook die zal Monique bij haar presentatie 

betrekken.   

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.  

DINER   Chateau Bleu zaterdag 25 februari 2023 

 

Let op: het diner gaat alleen door als er op 18 februari tenminste 5 aanmeldingen zijn.  

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

Zaterdag  25 februari  Indonesische Avond bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag 

Louwmanmuseum en dan rechtsaf).  Aanvang : 18.30 uur. 

Kosten: ca. € 27,50 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 9 maart 2023 Hoge Veluwe, Museum Kröller-Müller  

 

Let op: de excursie gaat alleen door als er op 23 februari  tenminste 20 aanmeldingen zijn.  

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

 

Donderdag 9 maart bezoeken wij HET KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM te Otterlo (Nationaal 

Park de Hoge Veluwe) voor de tentoonstelling van ‘FERNAND LÉGER EN DE DAKEN VAN 

PARIJS’. 

Het Kröller-Müller Museum is het tweede huis van Vincent van Gogh. Met bijna 90 schilderijen en 

ruim 180 tekeningen bezit het museum de op een na grootste Van Goghverzameling ter wereld. 

Daarnaast bevat de collectie topstukken van moderne meesters als Claude Monet, Georges Seurat, 
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Pablo Picasso en Piet Mondriaan. Met tijdelijke tentoonstellingen houdt het museum aansluiting bij 

het publiek en de actualiteit. 

De tentoonstelling Fernand Léger en de daken van Parijs is dé kans om een sleutelmoment in het 

oeuvre van de Franse kubist Fernand Léger te ontdekken.  

Als Fernand Léger (1881-1955) de reeks Fumées sur les toits in 1911-1912 schildert, bevindt hij zich 

op een keerpunt in zijn carrière. Vanaf 1908 breekt hij radicaal met de stijl van zijn vroegere werken 

en zoekt, aanvankelijk sterk geïnspireerd door Paul Cézanne, naar nieuwe artistieke mogelijkheden. 

Het uitzicht vanuit zijn atelier over de daken van Parijs, met zijn schoorstenen en rookpluimen, 

inspireert Léger om te experimenteren met vorm en kleur, waarbij hij van betrekkelijk realistisch en 

monochroom naar steeds meer abstractie en kleur toewerkt. Deze zoektocht resulteert uiteindelijk in 

kubistische werken als Contrastes de formes (1913-1914) die hij aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog maakt evenals La partie de cartes (1917. 

Verborgen schilderij Middelpunt van de tentoonstelling is een nieuw ontdekt schilderij uit deze 

reeks. Dit schilderij bevindt zich aan de achterzijde van Légers Le quatorze juillet. Het Fumées sur les 

toits-schilderij werd tijdens een recente restauratie tevoorschijn gebracht. 

Léger en de kubisten in Parijs 

Aan de hand van schilderijen en tekeningen toont Fernand Léger en de daken van Parijs de 

ontwikkeling die Léger doormaakte met het schilderij Fumées sur les toits. Het schilderij is voor het 

eerst voor het publiek te zien. De bredere context wordt gevormd door werken van de twee groepen 

kubisten in Parijs: de groep van Pablo Picasso en Georges Braque en de groep van Léger waartoe ook 

Robert Delaunay, Jean Metzinger en Henri Le Fauconnier behoorden. 

Vertrek :   9 maart om 9.00 uur    let op de juiste vertrektijd 9.00 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.  

Vertrek uit Otterlo ca. 15.00 uur.  
Kosten :  € 43,- (incl. bus, fooi, buskaart toegang NP en € 11,10 p.p. entree Nationaal Park). Voor 

houders van de MJK, VriendenLoterijkaart, Rembrandtkaart en ICOMkaart  is de toegang tot het 

museum gratis. Zonder deze kaart is de toegangsprijs € 12,50. Het museum heeft een audiotour van de 

vaste collectie beschikbaar (kosten € 2,50) af te halen bij de ontvangstbalie. 

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 de 

naam van de excursie. 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 23 maart 2023, ANWB-Gebouw  

Donderdag 23 maart 2023, 14.30 uur: ‘WAT VLIEGT DAAR?’ door Wim Kooij en Foeke 

Zeilstra, lezing over de Benoordenhoutse vogelwereld.  

 

Wim en Foeke zijn al hun hele leven ervaren vogelaars en tevens al jaren actief in zowel de commissie 

Groen van onze wijkvereniging als in de Haagse Vogelbescherming. Foeke verzorgt daarnaast de 

vaste rubriek ‘Buurtvogels’ in ons wijkblad. Wim inventariseert al tientallen jaren de broedvogelstand 

in onze parken.  

 

Wim en Foeke zullen o.a. stilstaan bij:  

- de vogels die we in onze parken horen en zien 

- de broedvogelinventarisaties in de groengebieden van onze wijk  

mailto:gpccb55@kpnmail.nl
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- Vogelopvang De Wulp waar per jaar ca. 10.000 vogels worden opgevangen  

- het project ‘Ruimte voor ijsvogels’  

      -     de meeuwen op de platte daken in de wijk  

      -     de huismussenkolonie in het Uilennest 

      -    de vogelrustgebieden in Clingendael en Oosterbeek die fungeren als kraamkamers voor de 

vogelwereld.                   

Na de pauze is er ruim tijd om vogelvragen te stellen en worden afspraken gemaakt over de hieronder 

vermelde CCB-vogelwandeling.  

Vogelwandeling CCB  

Als vervolg op hun lezing van 23 maart organiseren de sprekers begin april speciaal voor de leden van 

de CCB een vogelwandeling in Clingendael en Oosterbeek.  

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.  

DINER   Chateau Bleu zaterdag 25 maart 2023 

 

Let op: het diner gaat alleen door als er op 18 maart tenminste 5 aanmeldingen zijn.  

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

Zaterdag 25 maart  Italiaans diner  bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag Louwmanmuseum 

en dan rechtsaf).   

Aanvang: 18.30  uur. 

Kosten: € 27,50 exclusief dranken.  

Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U rekent 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. 

 

 

Graag nemen we onderstaande uitnodiging van het Haags Herinneringsatelier op in onze Nieuwsbrief.  

 

                                                                                                                                                                          
UITNODIGING 
Theeconcert met klassieke muziek voor wijkbewoners van Benoordenhout en directe omgeving.   
Woensdag 25 januari om 14.00 - 15.30 uur kunt u luisteren naar de 
zangeres met pianobegeleiding en koor  
Woensdag 22 februari om 14.00 – 15.30 uur kunt u luisteren naar 
o.a.  Violist en een fluitist                                                                 
Toegang gratis 
Adres: Nebo , Floris Artzeniusplein 65 , Den Haag 
Als u zeker wilt zijn van een zitplaats kunt zich aanmelden via de 
mail: haagsherinneringsatelier@saffiergroep.nl  of bellen naar    
Usha Garib op telefoonnr.: 0620702496 
Zie de website van Wijkvereniging Benoordenhout voor meer 
informatie: www.wvbn.nl  
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