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AGENDA
Wanneer?

Wat?

Blz.

za 4 oktober
di 7 oktober
zo 19 oktober
zo 26 oktober
vr 31 okt - zo 2 nov
di 4 november
wo 26 november
za 1 november
zo 18 november
za 6 december
di 2 december
zo 21 december
za 3 jan. 2015
za 7 feb. 2015

Repaircafé Assen
Seniorensoos
lange-afstandswandeling
Hondsrug 80 - muziekdag
jubileumweekend Allardsoog Nivon 90
Seniorensoos
Antarctica
Repaircafé Assen
lange-afstandswandeling
Repaircafé Assen
Seniorensoos
lange-afstandswandeling
Repaircafé Assen
Repaircafé Assen
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5
4
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Nivon - GrAs
Nivon Groningen-Assen

gebruik je talenten voor

natuurvriendenhuis

De Hondsrug
De Hondsrug is een sfeervol
natuurvriendenhuis aan de rand van
het Noordlaarderbos.
Zo’n 60 vrijwilligers zetten zich in als
huiswacht, voor het (tuin)onderhoud
of zorgen voor een goed beheer
zodat alles op rolletjes loopt.
En dat is leuk om te doen!

Duinweg 6 Noordlaren
050-4091634
hondsrug@nivon.nl
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Lijkt het je leuk om je in te zetten voor De Hondsrug? Wil je
gastgericht bezig zijn, houd je van klussen of ligt plannen en
organiseren je goed? We zoeken vaak

mensen die hun talenten en ervaring willen
inzetten binnen een enthousiast team
Vacatures vind je op www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl
> over De Hondsrug > wij zoeken.
Meer informatie: Ineke Planken, coördinator medewerkerszaken,
per e-mail hondsrug@nivon.nl
of per telefoon 050 3643912.

Van de voorzitter
2014 is jubileumjaar voor het Nivon. Het jaarlijkse Pinksterkamp stond in het teken van
90 jaar van onze vereniging, met dit jaar als speciale gast Freek de Jonge. Ook enkele
huizen vieren feest, zoals De Hondsrug dat 80 jaar vierde met nordic walking en improvisatietheater van Rob Heiligers dat kinderen (en volwassenen) liet ‘herwilderen’.
Ik ben er op 16 augustus geweest en het was de moeite waard. Nivon Kampeerterrein
Lettelbert vierde op 17 mei haar 40-jarig bestaan. De klapper van dit jubileumjaar
en afsluiting voor het Noorden moet het samen met Nivon Centraal georganiseerde
weekend in Allardsoog op 31 oktober/1 en 2 november worden. Onze Afdeling levert
een grote bijdrage aan de organisatie. Daarom een extra reden om u daar welkom
te heten! Kijkt u verderop voor programma-informatie. Het kan een mooi weekend
worden!
We laten ons met het aanbod van een kookclub verder inspireren door het motto
‘Eerlijk en groen’. Een avond over Antarctica met Nivonner Jan de Groot, activiteiten in
Assen van het onvolprezen Repair Cafe, de beide leesclubs, wandelactiviteiten, U vindt
het verderop terug. We laten overigens de decemberuitgave van ons bulletin dit jaar
schieten, zodat u pas in februari weer het bekende groene blaadje in uw brievenbus
kunt verwachten. Nog iets, we zoeken nog versterking voor ons bestuur. Om activiteiten te organiseren, hebben we soms een enthousiasteling nodig. Wilt u dat zijn?
Herman Blom

Nieuwe leden
Mevr. Branbergen in Assen
Dhr. Brandbergen in Groningen
Dhr. Cotteleer in Zuidhorn
Dhr. Gerritsen in Groningen
Dhr. Imelman in Groningen
Mevr. de Jong in Groningen
Mevr. Middel in Zuidhorn
Dhr. Schlötz in Groningen
Mevr. Smit in Assen
Mevr. de Vries in Groningen.
Van harte welkom!
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Antarctica
Jan de Groot, NIVON-lid te Sauwerd,
verhaalt over twee bijzondere reizen naar de Falkland Eilanden, South
Georgia en het Antarctisch Schier
eiland. Prachtige landschappen, vijf
pinguïnsoorten, dolfijnen en walvissen, albatrossen en natuurlijk veel ijs, ijsbergen en
sneeuw passeren de revue. Jan zal zijn presentatie met beelden illustreren.
Waar en wanneer: Woensdagavond 26 november vanaf 19. 30 uur in het pand van
het Humanistisch Verbond. Nivon leden vrij entree, andere belangstellenden 5 euro
p.p. incl. koffie en thee. Opgave vantevoren niet nodig.

Nivon [senioren] Soos

`t Feithhuis, Martinikerkhof 10, Groningen

Elke eerste dinsdag van de maand is er van half 11 tot 12 uur een tafel voor ons gereserveerd in `t Feithuis tegenover de Martinikerk.
Wil je meer informatie dan kun je bellen of mailen naar:
Trijnie Riemeijer
t.riemeijer home.nl
050-5790307
Eerstvolgende data: dinsdag 7 oktober, dinsdag 4 november, dinsdag 2 december

De Hondsrug 80 jaar jong!
Op zondag 26 oktober vindt de laatste activiteit plaats ter ere van het 80-jarig bestaan
van Natuurvriendenhuis De Hondsrug. Deze
dag zal geheel gewijd worden aan muziek.
Een aantal muziekgroepen, zowel vocaal als
instrumentaal, die veelal afkomstig zijn uit de nabije omgeving zullen een optreden
verzorgen. Verschillende genres zullen de revue passeren, zoals klassiek, jazzy, folk.
We hopen deze dag weer veel bezoekers uit de omgeving te mogen begroeten!
Informatie over aanvangstijden en programma worden tijdig op onze website vermeld.
www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl
4
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Weggooien? Mooi niet!

Naaimachine gered van de sloop, en meer successen
Fan van repareren?
Steun het Repair Café!

Iedere keer is het weer een verrassing
metrepare
Fan van
welke kapotte spullen mensen komen
Steun het Rep
naar ons Repair Café. Of hoe we er anders
soms aan komen. En uit welke onverStichting Repair Café helpt lokale groepen
in heel
Stichting
Repair Caf
wachte
hoek mensen ons even
assisteren.

Nederland op weg met hun eigen Repair Café.
Nederland op weg met
Dat willen we ook in de toekomst graag blijven
doen.
Dat willen
we ook in d
Een momentopname.
Normaal
gesproDaarom hebben we jouw hulp nodig!
Daarom
hebben we jou
ken zijn wij alleen iedere eerste
zaterdag

van de maand geopend, op onze vaste

Word nu donateur* van Stichting Repair Café
en in de mfa Kloosterveste
Wordin
nuAssen.
donateur* va
locatie
ontvang
een
jaar
lang
magazine
Genoeg
helemaal
ontvang
een
Maar zaterdag 13 september stonden we op verzoek ook op de fair van het wijkfes-jaar lang
gratis!
Ga naar: https://repaircafe.nl/donateur
gratis!
naar: https:
tival
SWAMP-Marsdijk
(ook in Assen). Een heel gedoe is zoiets altijd, heel
veel Ga
slepen

met spullen, multi-flexibel zijn. Maar wat meer bekendheid ook in die hoek van Assen
abonnee van Genoeg? Dan ontvang je
Al abonnee van Genoe
isAlwelkom,
dus daar stonden we met ons groepje
in en bij de partytent.
Deze keer
Word nu
een jaar Genoeg om cadeau te geven.
een jaar Genoeg om c
hadden we ook een extra naaimachine mee, een
de
Singer
Samba
4,
die
één
van ons
donateur!
bij een kringloopwinkel redde van de tocht naar de milieustraat want-hij-zou-stuk
zijn. Nou, dat wilden we zelf dan eerst ook nog wel eens vaststellen. Het elektrische
gedeelte werkte zonder storingen en/of elektrocutie-gevaar. Het handvat werd weer
recht gebogen. Maar verder testen moest nog. Oeds, onze specialist, bleek ziek, machine wilde niet vlot meewerken en dus maar opzij gezet voor later. Maar diezelfde
middag kwam zo ineens dhr. Vos langs, die jaren- en jarenlang in zijn winkel in Assen
naaimachines verkocht en ook altijd zelf repareerde. Hij keek eens rond, schoof aan,
* Deze wat,
actie wisselde
is geldig bijde
minimaal
* Deze actie
is geldig bij m
stelde
naald, testte wat, en . . . alles werkt weer en de machine
is vol6 maanden donateurschap
6 maanden donateurscha
gens hem duidelijk beter van kwaliteit dan die er naast stond (de mijne dus). Ofwel,
die houden we er in! Met dank aan dhr. Vos.
Verder kwamen o. a. mensen met een enorme elektrische piano aan gesleept, die na
jaren op zolder niet helemaal meer o. k. bleek. Herman en Wim poetsten, testten, soldeerden verschillende verbindingen, en. . . . . ook die mensen gingen weer helemaal
gelukkig weg.
Ook eens langskomen? Ook zonder
te repareren
Weggooien?
Mooi artikel
niet! bent u van harte welkom!
Data eerstvolgende repair café’s:
za 4 oktober, za 1 november, za 6 december, za 3 januari 2015, za 7 februari 2015
Werkgroep Repair Café Assen, www.repaircafe.nl/assen
Fan van repareren?
Greet Oostra

Steun het Repair Café!

Fan van repare
Steun het Rep
www.nivonnoord.nl
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Eerlijk & groen koken
Koken met lokale producten? Koken met producten van het seizoen?
Eerlijk&groen wil inventariseren of er onder Nivonners belangstelling bestaat om een
paar keer per jaar gezamenlijk te koken met seizoensproducten uit de omgeving.
Het is de bedoeling om met belangstellenden het idee van een kookclub uit te
werken en te organiseren.
Er zijn veel variaties te bedenken. Meest voorkomend is dat de kookgroep samen
kookt en daarna eet. Een andere optie is dat ook anderen aanschuiven en mee-eten.
Bij genoeg animo beginnen we bijvoorbeeld met vier keer per jaar in 2015.
Trek gekregen? Ideeën? Zin om mee te doen?
Informatie en aanmelding:
N. Drukker
tel 050 5417101
eerlijkengroengras nivonnoord.nl
Het vervolg leest u in de eerstvolgende GrAs.

De tijden veranderen . . .
Mieke was die middag samen met haar kinderen in Het Zeehuis (nivonhuis) aangekomen voor een
fijne vakantie van een week, en bereidde de eerste maaltijd in de grote keuken. Allerlei andere mensen waren daar ook bezig, en er ontstonden verschillende geanimeerde gesprekjes. Ze maakte daar
o. a. kennis met een vrouw die haar even later uitnodigde om diezelfde avond bij hen koffie te komen
drinken. Nou, dat leek Mieke best gezellig, al vond ze de afgesproken tijd wat laat.
Toen ze daar aanschoof, bleken er nog een paar mensen uitgenodigd, het was een leuk groepje. De
koffiekopjes en zo stonden al klaar, en ook – en dat verbaasde Mieke wat – een grote thermosfles. Die
koffie kon je toch zo uit de keuken halen? Iedereen werd bediend, en …. . . kreeg maar een half kopje,
met iets kouds, en met een heel andere geur. Hé – dat was geen koffie, maar …. . . . . . . . . . rode port! Ja,
fluisterde de gastvrouw, alleen zo konden ze ongestoord genieten van hun drankje.
Mieke kon er wel om lachen. Voor haar is er toch maar wat anders te drinken gehaald, omdat ze alles
met alcohol niet lekker vond en nog steeds niet lust.
Dit speelde zich af ergens tussen 1980-1985.
Alcohol was in de natuurvriendenhuizen ten strengste verboden, want alcohol was de oorzaak van
alle ellende van arbeiders! Het alcoholvraagstuk was al vele jaren een discussie binnen het Instituut.
Emoties laaiden vaak hoog op. Op het congres in 1986 werd het voorstel aangenomen om op de
natuurvriendenhuizen lichtalcoholische dranken toe te staan. (bron: http://www.nivon.nl/nivonvereniging/geschiedenis/1924-2006-82-jaar-nivon/)
(naam schrijver bij de redactie bekend).
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De NIVON leesgroepen in Groningen
In Groningen zijn er twee NIVON-leesgroepen, een middaggroep en een avondgroep.
Elk van de groepen heeft een eigen coördinator: Thea Uiterwijk zorgt voortaan alleen
nog voor de middaggroep, Donald Elsas sinds kort voor de avondgroep. De omvang
van de leesgroepen kan niet te groot worden, want de deelnemers komen samen bij
de leden thuis.
De groepen worden begeleid door Elsbeth Willemse. Elsbeth is lerares Nederlands in
het middelbaar onderwijs. Zij bespreekt met ons de boeken die we lezen. We lezen
alleen boeken die tot de Nederlandse literatuur worden gerekend, maar wel uit verschillende literaire perioden. De boeken worden door de deelnemers en de begeleidende docente voorgesteld en in samenspraak met de docente vastgesteld. Elsbeth
vraagt ons wat wij van het boek vonden en geeft dan een literaire toelichting. Er wordt
geen voorkennis verondersteld: het is voor iedereen leuk om mee te doen.
We lezen vier boeken per jaar, twee vóór kerst, het herfst-trimester, en twee ná kerst,
het lente-trimester. In het zomer-trimester komen we niet bij elkaar: dat is vakantietijd.
Voor de komende tijd zit de middaggroep vol, maar de avondgroep heeft dringend
nieuwe leden nodig.
De middaggroep heeft voor 2014-2015 de volgende boekenlijst samengesteld:
Tommy Wieringa, Dit zijn de namen 		
(vrijdag 19 sept. )
Pia de Jonge, Lange dagen 			
(vrijdag 14 nov. )
Reinaert de Vos (bewerking van Paul Biegel)		
(vrijdag 13 feb. 2015)
Leon de Winter, De ruimte van Sokolov		
(datum staat nog niet vast)
De avondgroep leest in 2014-2015:
Griet op de Beeck, Vele hemels boven de zevende
(6 oktober)
Willem, Reinaert de Vos (bewerking van Paul Biegel) (datum staat nog niet vast)
Gerard van het Reve, De avonden			
(datum staat nog niet vast)
Cees Nooteboom, Rituelen			
(datum staat nog niet vast)
Voor beide groepen geldt, dat het NIVON-lidmaatschap een voorwaarde is voor deelname: het gaat om een NIVON activiteit. De contributie bedraagt op dit moment
nog € 11,- per trimester (twee bijeenkomsten), maar zal binnenkort € 12,50 zijn (we
voldoen deze contributie per trimester). De kennismakingsbijeenkomst is natuurlijk
gratis.
Heeft u zin te komen kijken of de avondleesgroep iets voor u is, meldt u zich dan aan
bij Donald Elsas: delsas xs4all.nl
Thea is bereikbaar op adres
leesgroepgras hotmail. com
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90 JAAR LIEF, LINKS en LASTIG
JUBILEUMFEEST op het DRIE-PROVINCIENPUNT van
Groningen, Friesland en Drenthe
in ALLARDSOOG
Jarig van de Wielenwei 42, 9343 TC Een-West

Van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november zet het NIVONhuis Allardsoog in Een-West
zijn deuren wijd open voor alle vrienden van het NIVON, jong en oud, al dan niet Nivonlid.
Voor iedereen die houdt van natuur, cultuur en duurzaamheid is er een gevarieerd programma. We
doen dat binnen en buiten het natuurvriendenhuis en wie wil kan mee op stap om de omgeving te
verkennen.
Geboden wordt een bruisend programma voor alle leeftijden rond thema's waar het Nivon voor
staat: eerlijk, duurzaam (thuis en buiten), groen en rood, met hier en daar een snufje nostalgie.
Met markt – zang – muziek – dans – verhalen in de kast – hapjes – drankjes
Voor jong met oud
Voor oud met jong
En tot slot

struinen door bos en hei, knutselen met de vondsten uit de natuur, nestkastjes
maken, wilde eetbare planten zoeken en bereiden, kampvuur maken,
stokbrood bakken.
deelnemen aan o.m. interactieve workshops / lezingen / gesprekken over
landschapsarcheologie, Rode Boegbeelden uit verleden en heden,
(geschiedenis van de vervening), consuminderen, groene energie.
een energiek debat met verrassende sprekers rondom de vraag:

“ Hoe kunnen alle NIVON-huizen en groene NIVON-kampeerterreinen een regionale
platformfunctie creëren op het gebied van duurzaamheid?”
Volledig verzorgd weekend met twee overnachtingen
inclusief Jubileumprogramma:
Volwassenen € 75;
Kinderen 0-2 jaar gratis
Kinderen 3-12 jaar € 30
Kinderen 13-17 jaar € 40
Dagbezoek € 15
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Info en aanmelding
Vóór 1 oktober
allardsoog@nivon.nl
tel. 06-51 54 92 22
www.nivonnoord.nl
www.nivon.nl
www.90jaarnivon.nl

Natuurvriendenhuis De Hondsrug
Ben je op zoek naar een sfeervolle, prachtig gelegen ruimte waar je iets wilt vieren of
organiseren, denk dan eens aan Paviljoen Eszicht.
Het dit jaar gereedgekomen Paviljoen, bij Natuurvriendenhuis De
Hondsrug, leent zich voor allerlei
soorten activiteiten zoals vergaderingen, recepties, geven van
workshops of cursussen. Kleinschalige optredens zijn ook mogelijk.
Bij mooi weer kunnen deze in de
openlucht worden gehouden, in
het aansluitende amfitheater.
Minder bekend is misschien dat
De Hondsrug trouwlocatie is voor
de gemeente Haren. Het Paviljoen,
met amfitheater, leent zich bij uitstek voor huwelijksplechtigheden en de feestelijkheden daarna. Meer informatie is te vinden op www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl

Nacht van de Nacht
zaterdag 25 oktober 2014
Voor de tiende keer geniet Nederland in het laatste weekend van oktober extra van
de donkere nacht. Niet alleen omdat het de langste nacht is van het jaar, maar ook
vanwege de vele donkeractiviteiten die door het hele land worden georganiseerd.
In Groningen worden ieder jaar ruim 20 activiteiten georganiseerd waar zo’n 800
mensen op afkomen. Dit gaat van sterrenkijken, nachtfotografie en nachtwandelen
tot dineren in het donker en een nachtelijke boottocht.
Ook deden eerder veel gemeenten en bedrijven de verlichting uit.
De nacht van de nacht wordt georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties in
Nederland. Voor nadere informatie: www.nachtvandenacht.nl/activiteiten.
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Activiteiten Natuurvriendenhuis Allardsoog
juni t/m december 2014

10-12 oktober
Weekend Werelddans
met Karin Bellaart
(al 40 jaar docent en veel mensen enthousiast in de
benen gekregen)

Muziek, bewegen, gezelligheid en
elkaar tegenkomen.
Daarbij nog info over de culturen,
liederen en muziek.
Een stuk Wereldoriëntatie! Geheel
verzorgd.

31oktober tot 2 november
Jubileumweekend

90 jaar
Kom meedoen! Verleden, Heden,
Toekomst!
Cultuur, Recreatie, Eerlijk en Groen!
Prijs voor Overnachting met Verzorging
Nivonleden € 75
80
Anderen € 90
(Exclusief eventuele kosten voor deelname aan
activiteiten)

Schilderen à la
Hundertwasser!
Herfstvakantie!
11-25 oktober
Kinderen overnachten gratis!

Wegens succes nog een keer in de
herfst (oktober of november)
Janke Voskuil geeft tekst en uitleg en

20-24 oktober

praktische tips.
Verrassende kunstwerken worden gemaakt.
Geen schilderervaring nodig!
Maximaal 10 deelnemers!

Maak je eigen

BAMBOEFLUIT
Herfstvakantie! Kinderen overnachten
gratis!

Maak samen met Renilde

Duif

(Meester bij het Pijpersgilde, Componist, Muziekdocent,
Koordirigent )een sopraanfluit van bamboe.

Ook tijd voor andere dingen (wandelen, spelletjes
doen, fietsen, zingen, spelen in de gymzaal……)
Maandagavond gezamenlijk diner, verder
Jubileumweekend
zelfverzorging.

31oktober tot 2 november

Nivonleden € 175, Kind € 84
Anderen € 198, kind € 94
Kom meedoen! Verleden, Heden,
Toekomst!
Cultuur, Recreatie, Eerlijk en Groen!
Prijs voor Overnachting met Verzorging
Nivonleden € 80
Aanmelden bijAnderen
Piety van
der Veer:
€ 90

90 jaar

de

n

,

el

10

(Exclusief eventuele
kosten voor deelname
aan
06-51549222
of activiteiten)
allardsoog
nivon.nl
www.nvhallardsoog.nl
www.nivon.nl
Schilderen à la
Jarig v. d. Wielenwei 42,
Hundertwasser
!
9343
TC Een West, 0516-541347
Wegens succes nog een keer in de
herfst (oktober of november)
www.nivonnoord.nl
Janke Voskuil geeft tekst en uitleg en

praktische tips.
Verrassende kunstwerken worden gemaakt.

Nivonleden € 136
Anderen € 156
Inclusief koffie of thee, verder zelfverzorging.

Informeer bij Piety van der Veer

23-27 december

Kerstarrangement!
Op 1e kerstdag een verzorgd kerstdiner.
Nivonleden € 120 Anderen € 145

2e Kerstdag mogelijkheid om mee te lopen
in de traditionele Snertkuier van
Bakkeveen (zelf inschrijven)
*geheel verzorgd = incl. alle maaltijden, koffie/thee, drankje/hapje

Activiteiten
Natuurvriendenhuis
Allardsoog
juni t/m december 2014

O
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NIVON ADRESSEN EN NUTTIGE GEGEVENS
Voorzitter
Herman Blom T. van Leeuwenlaan 15, 9731KH Groningen
050-5734924
		voorzitter.groningen nivonnoord.nl
Penningmeester
Greet Oostra
Hunsingostraat 105, 9405 EV Assen 		
06-38396811
		penningmeester.groningen nivonnoord.nl		
050-3144364
Secretaris
Gemma Verkleij secretaris.groningen nivonnoord.nl		
Algemeen lid
Nelleke Drukker Bottemaheerd 15 9737 NA Groningen		
050 5417 010
		
eerlijkengroengras nivonnoord.nl
-----Red. Nivon-GrAs
Ledenadministratie

Niels Kristensen nivongras nivonnoord.nl			050-5256241
Bert Elzinga

ledenadministratie.groningen nivonnoord.nl

Activiteiten-coördinatoren
• Japke Kooistra
Lange afstandswandelingen
japke home.nl
• Trijnie Riemeijer
Senioren-Soos
t.riemeijer home.nl
050-5790307
• Thea Uiterwijk
Middag-leesclub
leesgroepgras hotmail. com
050-5343062
• Donald Elsas
Avond-leesclub
delsas xs4all.nlnl
0596 55 1831
• Greet Oostra
Repair Café Assen		
06-38396811
repaircafe.assen gmail. com			
www.repaircafe.nl/assen
-----Nivon Regio Noord
Voorzitter
Ypke Huisman

Tuinbouwstraat 14, 9771 BL Sauwerd		

050-3062044

Betaling afdelingsactiviteiten
Inschrijving op betaalde activiteiten zijn geldig als het geld door de penningmeester is ontvangen
op Postgiro 917862 t.n.v. Nivon afd. Groningen. Entreegelden worden ter plekke betaald. Verrekening
van groepsonkosten wordt onderling geregeld.
Nivon landelijk bureau
Aan- en afmeldingen en adresveranderingen aub doorgeven aan het landelijk bureau.
Ledenadministratie Hilversumsestraat 332, 1024 MB Amsterdam
Telefoon: 020 4350700, Fax: 020 6376533 E-mail: info nivon.nl, site: www.nivon.nl
Zij geven de mutaties door aan de afdelingen.

De Nivon-GrAs wordt gedrukt en afgewerkt door de stichting NOVO.
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Kopij Nivon-GrAs
Volgende kopijsluitingsdatum Nivon-GrAs: zaterdag 31 januari 2015

Liever een digitale
NivonGrAs?
Voor de afdeling is een digitale versie
interessant want een kostenbesparing,
en het spaart papier. Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan. De NivonGrAs zal als pdf naar uw e-mail adres
gestuurd worden.
Aanmelden op het e-mail adres:
ledenadministratie.groningen
nivonnoord.nl
Wilt u in uw aanmeldingsmailtje dan
ook uw naam en adres zetten zoals dat
op de adressticker van de papieren
NivonGrAs staat, dan gaan we ervoor
zorgen dat u niet ook nog een papieren exemplaar krijgt.
Afmeldingen en adresveranderingen a.u.b.
doorgeven aan:
Nivon Landelijk Bureau, Ledenadministratie
Hilversumsestraat 332, 1024 MB Amsterdam
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