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ContactClub Benoordenhout (CCB 55+) 
Nieuwsbrief september-oktober 2021 

 
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, via, 

leden@wvbn.nl of via tel. 070-3240307, of naar Sonderdankstraat 27, 2596 SB Den Haag. 

 

DEELNAMEBEDRAG excursie naar: NL49 INGB 0005 5177 59 t.n.v. ContactClub 

Benoordenhout Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk de naam van de deelnemer 

en de datum van de excursie! Bij verhindering betaalt de CCB slechts in zéér uitzonder-

lijke gevallen terug (b.v. onverwachte ziekenhuisopname van deelnemer).                 

Neem op excursies uw museumjaarkaart of bankgiroloterij VIP-kaart mee; dat bespaart 

u geld. Let op de geldigheid van uw kaart.                                                                    

Vanwege de Covid-pandemie kunt u aan excursies en diners alleen deelnemen als u ge-

vaccineerd bent en geen koorts, verkoudheidssymptomen of andere ziekteklachten hebt. 

Als u om deze reden onverhoopt niet mee kunt, wordt het excursiebedrag terugbetaald. 

Geef bij uw opgave voor excursie of diner ook uw telefoonnummer door.                       

Als u binnen 14 dagen na de excursie of het diner Covid-ziekteverschijnselen vertoont, 

moet u dat direct per e-mail of telefoon aan Gonne Palm resp. Jos Bierlaagh melden, 

opdat wij de vereiste stappen naar de rest van de groep kunnen zetten.                           

Zie verder bijgevoegde richtlijnen van Brouwer Tours voor haar busvervoer. 

Beste leden en donateurs, 

 

Op 26 februari 2020 ontving u onze vorige Nieuwsbrief. Twee weken later dwong de Corona-pande-

mie ons onze activiteiten stop te zetten. Onze nieuwsvoorziening is voortgezet in het Wijkblad (CCB-

column) en per e-mail aan de leden van wie wij het e-mailadres hebben. 

Op 17 september 2020 zijn onze maandelijkse lezingen hervat, via Zoom. Dat is goed verlopen en er 

was veel belangstelling: 30 tot 40 personen. Tot onze grote vreugde kunnen we nu ook de excursies 

hervatten. Hopelijk ook de diners. Wel moet u daarbij een aantal maatregelen in achtnemen (zie hier-

boven). Bij excursies moet u in de bus voorlopig nog een mondkapje dragen. Bij diners moet u 

voorlopig nog direct naar uw zitplaats gaan, op een afstand van 1,5 meter van elkaar.  

Ook bij lezingen moet u voorlopig nog op 1,5 meter van elkaar plaatsnemen. Daarom geven we onze 

lezingen voorlopig nog alleen via Zoom, nu er in onze wijk geen geschikte zaal is voor tenminste 30 

tot 40 deelnemers op een afstand van 1,5 meter van elkaar. Daarom ook hebben we de in het jongste 

Wijkblad vermelde fysieke lezing ‘Van Indonesische urn tot Indisch monument’ uitgesteld en houden 

we ook nog geen Algemene Ledenvergadering. Wij vertrouwen erop dat u hiermee kunt instemmen. 

Wel voegen wij hierbij de Jaarverslagen en Financiële overzichten over 2019 en 2020. Met vragen 

daarover bent u bij de secretaris resp. de penningmeester altijd welkom.  

Op zijn vroegst op 17 september 2021 wordt duidelijk of de eis van 1,5 meter afstand vervalt en of in 

de bus bij onze excursies geen mondkapjesplicht meer geldt.   

Tot slot: wij zijn op zoek naar een extra bestuurslid om samen met Gonne de excursies te organiseren. 

Belangstellenden kunnen zich tot Gonne of ondergetekende wenden. 

 

Jan van Kreveld 
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EXCURSIE  

   

NB : In de bus is het dragen van een mondkapje verplicht!  
 

Dinsdag 7 september gaan we naar het Cobra Museum te Amstelveen voor de 

tentoonstelling ‘Frida Kahlo & Diego Rivera’.                                                                        

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst toont voor het eerst in Nederland een bijzondere 

privécollectie met topkunst uit Mexico. Naast schilderijen van Frida Kahlo (Mexico, 1907-

1954) en de andere Mexicaanse modernisten, is ook een selectie tekeningen en foto’s te zien.                                                   

De tentoonstelling Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution biedt de kans om de 

wereld van de wereldberoemde Mexicaanse modernisten te ontdekken.                             

Vanaf 18 augustus vertoont Pathé Buitenhof een documentaire over Frida Kahlo.  

Daarnaast zijn de exposities ‘Cobra en Politiek’ en ‘Karel Appel 100 jaar’ te bewonderen.  

Vertrek :  dinsdag 7 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 het bushokje van 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 :    € 14,00  p.p. (incl. bus, fooi). Toeslag voor houders van MJK € 7,50 p.p. 

individueel te voldoen aan de kassa. Voor houders van Bank Giro Loterij Vipkaart + 1 

introducé 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 zo spoedig mogelijk 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 Amstelveen ca. 15.00 uur. 
 

N.B. Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding over-

gemaakt te worden op het rekeningnummer NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub 

Benoordenhout Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk de naam van de deelnemer en 

de datum van de excursie (naam van de excursie hoeft er niet bij).                                                                        

U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling. U kunt alleen bij uitzondering 

contant in de bus betalen.  

Als u verhinderd bent, dan betaalt de CCB het betaalde bedrag niet terug, behalve in héél 

uitzonderlijke gevallen (zoals onverwachte ziekenhuisopname van de deelnemer).    

                                                                                  

 

LEZING via Zoom door Marjolijn van Delft 

Donderdag 16 september, 15.00 uur: ‘Spiegeltje … spiegeltje … aan de wand’ 
Gelukkig is Marjolijn van Delft via Zoom weer voor ons beschikbaar! Op 16 september geeft 

zij haar lezing ‘Spiegeltje … spiegeltje … aan de wand’.                                                        

In de loop der eeuwen hebben spiegels in de schilderkunst vaak bijzondere, verschillende 

zinnebeeldige rollen gespeeld. Ze weerspiegelen misschien ook iets van hun eigen tijd: de 

kleine bolle spiegels uit de middeleeuwen tot de kolossaal grote van de 21ste eeuw. In de 

15de eeuw was de vlekkeloze spiegel soms zinnebeeld voor de hl. Maagd, maar ook stond het 
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voor rijkdom én voor het vermogen van de schilder: ik kan dit schilderen!!                                                                                           

In de 16de eeuw werd het vaak een attribuut voor Vanitas in combinatie met een schedel en 

kaarsen, maar ook was er een andere kant: een vorm van ijdelheid waarbij de kijker werd uit-

genodigd van diverse kanten naar zichzelf te kijken. En in de eeuwen daarna blijft de spiegel 

een rol spelen. Tijdens de lezing van 16 september zal Marjolijn ons aan de hand van kunst-

werken uit verschillende eeuwen laten zien welke rol de spiegel tot vandaag de dag speelt. 

Kosten : gratis voor leden en donateurs van de CCB. Leden en donateurs hoeven zich niet aan 

te melden en ontvangen een week tevoren per e-mail een ‘link’ en verdere informatie.                                                                                                                                  

Niet-leden/donateurs maken € 5,- over op NL49 INGB 0005 5177 59 t.n.v. ContactClub 

Benoordenhout Evenementen Den Haag en melden zich gelijktijdig per e-mail aan via 

penningmeesterccb@wvbn.nl . Zij ontvangen dan per e-mail een ‘link’ en verdere informatie. 

 

DINER 

ONDER VOORBEHOUD OMDAT NOG NIET VASTSTAAT OF DE EETZAAL WEL 

BESCHIKBAAR IS 

 

Zaterdag 25 september pannenkoekenmaaltijd 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 

 

NB : In de bus is het dragen van een mondkapje verplicht! 
 

Maandag 4 oktober bezoeken wij Dierentuin Blijdorp.  

Door het laten zien van dieren en planten probeert Blijdorp haar bezoekers bewust te maken 

van de schoonheid en de waarde van de natuur. Diergaarde Blijdorp is niet alleen een 

geweldige dierentuin, maar Blijdorp zorgt ook voor de natuur. Natuurbehoud gebeurt op 

verschillende manieren: 

Duurzaamheid is het gebruik van grondstoffen op een manier waarbij er voor toekomstige 

generaties genoeg overblijft. Blijdorp doet haar best voor duurzaamheid, omdat de natuur 

daarmee gebaat is. Vanaf 2016 worden ze hiervoor beloond met een Green Key Goud.  

Diergaarde Blijdorp is naast dierentuin ook een officiële botanische tuin. Blijdorp is lid van 

de Nederlandse Vereniging van Botanische tuinen. Daarnaast heeft Blijdorp als eerste 

Nederlandse dierentuin het internationale keurmerk ‘BGCI Botanic Garden’.   

Vertrek :   Maandag 4 oktober 10.00 uur    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 het bushokje van 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 :   € 12,00 p.p. (incl. bus, fooi ). Toegangskaart kost € 24,50 p.p. individueel te 

voldoen aan de kassa.  

Aanmelden bij Gonne per e-mail gpccb55@kpnmail.nl of tel. 070-3241978.  

Als u op het antwoordapparaat inspreekt: 

mailto:penningmeesterccb@wvbn.nl
https://www.diergaardeblijdorp.nl/diergaarde-blijdorp-bgci-botanic-garden/
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- spreek duidelijk uw NAAM en TELEFOONNUMMER in en de naam van de excursie, 

anders bent u NIET aangemeld 

- u wordt zo spoedig mogelijk 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 Rotterdam ca. 15.00 uur.  

 

N.B. Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding over-

gemaakt te worden op het rekeningnummer NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub 

Benoordenhout Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk de naam van de deelnemer en 

de datum van de excursie (naam van de excursie hoeft er niet bij).                                                                        

U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling. U kunt alleen bij uitzondering 

contant in de bus betalen.  

Als u verhinderd bent, dan betaalt de CCB het betaalde bedrag niet terug, behalve in héél 

uitzonderlijke gevallen (zoals onverwachte ziekenhuisopname van de deelnemer).  

 

 

LEZING via ZOOM door Marjolijn van Delft 

Woensdag 20 oktober, 15.00 uur: ‘De kunst ligt op straat’ 

De periode van Corona heeft veel beperkingen opgelegd, maar ook gezorgd voor verruiming. 

Tijdens deze lezing van Marjolijn kijken we naar kunstwerken waar iedereen vaak heel snel 

voorbijloopt of voorbijrijdt, maar wat juist heel leuk en ook bijzonder is, namelijk Street Art. 

Tijdens de Coronapandemie is heel veel gewandeld. Juist als je loopt, zie je - mits je goed 

kijkt - heel veel. Zo heeft een aantal kunstenaars in Den Haag de opdracht gekregen om de 

saaie omgeving in de Binckhorst wat op te vrolijken en …. het resultaat mag er zijn.      

Tijdens deze ‘wandeling’ vanuit uw stoel via uw laptop, notebook of computer blijven we 

dicht bij huis, maar zullen we een kleurrijke middag beleven. 

Kosten : gratis voor leden en donateurs van de CCB. Leden en donateurs hoeven zich niet aan 

te melden en ontvangen een week tevoren per e-mail een ‘link’ en verdere informatie.                                                                                    

Niet-leden/donateurs maken € 5,- over op NL49 INGB 0005 5177 59 t.n.v. ContactClub 

Benoordenhout Evenementen Den Haag en melden zich gelijktijdig per e-mail aan via 

penningmeesterccb@wvbn.nl . Zij ontvangen dan per e-mail een ‘link’ en verdere informatie. 

 

DINER 

ONDER VOORBEHOUD OMDAT NOG NIET VASTSTAAT OF DE EETZAAL WEL 

BESCHIKBAAR IS 

 

Zaterdag 30 oktober Italiaanse 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.  

mailto:penningmeesterccb@wvbn.nl

