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Toenemende activiteiten van het secretariaat 
Het vorig jaar schreven wij in het jaarv•erslag, dat de consolidatie van ver
kre.gen ledenaanwas, bet stimuleren van bet afdelingswerk en het intensi
veren van het kaderwerk het Hoofdbestuur voor grote problemen zou 
stellen. 
llf de afgelopen jaren is onze organisatie zeer sterk gegroeid, een ontwikke
ling waarover iedereen, die de liberale beginselen is toegedaan zich ten 
zeerste zal v-erheugen. 
Door deze expansie nam bet •Secretariaatswerk •enorm toe en bet was niet 
voor niets, dat wij vorig jaar de noodklok luidden. 
De beide secr,etarissen werden overstelpt door werkzaamheden, die zij, af
hankelijk als zij zijn van hun vrije tijd, ten d1ele konden verrichten. 

Gelukkig toonde de organisatie be
grip voor de moeilijkheden en zo 
kon op de algemene vergadering te 
Amsterdam de afdrachtsverhoging 
zonder veel moeite de goedkeuring 
van de afgevaardigden verkrijgen. 
Door dit besluit werd het nieuwe 
hoofdbestuur in staat gesteld om het 
secretariaat de zo nodige uitbrei
ding te geven door de aanstelling 
van een administratrice. Het vond 
mevrouw T. de Bruyne-de Ruiter te 
Amersfoort bereid deze taak op zich 
te nemen, de aanstelling vond plaats 
m.i.v. 1 juli 1960. 
Wij kunnen nu reeds vaststellen, dat 
een goede keuze is gedaan: de sa-

menwerking is voortreffelijk en de 
productiviteit van het secretariaat 
kon worden opgevoerd. 

Lustrumcongres 

Op 25 en 26 oktober 1959 werd de 
10e Algemene Vergadering gehou
den in Hotel Krasnapolsky te Am
sterdam. Onder overweldigende be
langstelling vond de viering van het 
tweede lustrum plaats. De waarde
ring voor datgene, dat in tien jaar 
tot stand is gebracht bleek overdui
delijk uit de vele gelukwensen, die 
het recipiërende dagelijks bestuur 

·mocht ontvangen. 

Het Dagelijks Bestuur neemt de gelukwensen in ontvangst van de praeses van de Liberale Studenten
ver. Amsterdam. V.l.n.r. K. Weide. G. Dorsman, mej. M. Takens, H. H. Jacobse, mej. C. M. van Rijn 

en H. M. ]. Dubbeldam 

Aanwezig waren o.m. Z.E. drs H. A. 
Korthals, minister van Verkeer en 
Waterstaat; Z.E. mr. E. H. Toxopeus, 
minister van Binnenlandse Zaken; 
de heer D. W. Dettmeijer, algemeen 
secretaris van de V.V.D. als verte
genwoordiger van het hoofdbestuur 
van de V.V.D., vele leden van de 
Eerste en Tweede Kamer der Staten
generaal, leden van het hoofdbestuur 
van de V.V.D., vertegenwoordig
sters van de Ver. Vrouwen in de 
V.V.D., vertegenwoordigers van de 
Federatie van Liberale Studenten
verenigingen, van het V.V.D.-bestuur 
en de V.V.D.-bestuursraad van de 
afdeling Amsterdam; vertegen
woordigers van de C.H.J.G.; de 
A.R.J.O.S.; de World Federation of 
Liberal and Radical Youth;; de 
World Assembly of Youth; de Swe
dish Liberal Youth; de Jeunesses 
Démocratiques Luxembourgeoises; 
het Nationaal Verbond van de Libe
rale Jeugd van België en van ver
scheidene V.V.D.- en J.O.V.D.-afde
lingsbesturen. 
Ter nagedachtenis aan hen, die in de 
jaren 1940-1945 hun leven lieten in 
de strijd om de vrijheid werd door 
de heer H. H. Jacobse en mej. J. 
Schouwink een krans gelegd bij het 
Nationaal Monument op de Dam. 

De congresrede werd uitgesproken 
door het oud-lid van de Tweede Ka
mer, mevrouw A. Fortanier-de Wit, 
de resolutie inzake Sociale Zekerheid 
werd aangenomen. 
Vervolgens werd het volgende nieu
we hoofdbestuur gekozen: E. T. Ho
ven, voorzitter; G. Dorsman, vice
voorzitter; H. M. J. Dubbeldam en 
mej. C. M. van Rijn, algemeen secre
tarissen; K. Weide, algemeen pen
ningmeester; M. de Bruijne; ir. 0. 
Bussemaker; A. J. M. de Goey; B. 
v. d. Horst; J. Lammerts; J. Ra
baard; mej. J. Schouwink; mej. M. 
Takens; T. Tepper en J. Verhagen. 
Door het hoofdbestuur werden tot 
leden van het dagelijks bestuur ge
kozen mej. M. Takens en J. Ra
baard. 
Het hoofdbestuur vergaderde 8 maal, 
het dagelijks bestuur kwam 5 maal 
bijeen. 

COMMISSIES 

De volgende nieuwe commissies 
werden ingesteld: 
Nw.-Guinea. Leden mej. J. van 

Hensbergen en de heren R. Hof
man, mr. E. Kilian, A. J. Krijnen 
en J. Zonne (bedankte tussen
tijds). 
De ontwerpresoluties van deze 

commissie zijn behandeld op het 
landelijk weekend te Dalfsen en 
op de kaderbijeenkomst te Utrecht. 
Een goedgekozen onderwerp, ge
zien de enorme belangstelling 
hiervoor. Tegen-commissies wer
den zelfs gevormd, de leden van 
de officiële commissie en de offi
cieuze commissies hebben op tal
loze afdelingsbijeenkomsten hun 
standpunt kunnen uiteenzetten. 

Europ·e·s·e Aangelegenheden. Leden 
mej. J. de Jonge en de heren A. R. 
I. Aris, H. Gruyters, D. v. d. 
Schans, drs. J. Schuyff en R. R. 
Smit. 
De ontwerpresolutie van deze 
commissie is onderwerp van be
spreking geweest op het landelijk 
weekend te Amsterdam en op de 
kaderdag te Utrecht. Een actueel 
en belangwekkend onderwerp is 
hiermede aan de orde gesteld, dat 
in onze organisatie nog wel lange 
tijd de gemoederen bezig zal hou
den. 

Cultuurpolitiek. Leden mej. J. Ho
ven, mej. J. de Jonge en de heren 
T. Tepper en K. Vlas. 
Op 28 mei 1960 gaf deze commis
sie haar opdracht aan het hoofd
bestuur terug. Na diepgaande stu
die van de verschillende facetten 
van het toevertrouwde onderwerp 
kwam de commissie tot de con
clusie, dat het onderwerp cultuur
politiek zich niet leent voor een 
congresresolutie, maar wel zeer 
geschikt is als studie-onderwerp 
voor de afdelingen en districten. 
De laatste conclusie is in feite een 
argument vóór het instellen van 
een studie-commissie, die aan de 
afdelingen zekere richtlijnen kan 
geven voor de bestudering van dit 
onderwerp. Het hoofdbestuur over
weegt dan ook de instelling van 
een nieuwe commissie Cultuur
politiek. 

De reeds bestaande commissie Reli
gie en Politiek is enkele malen bij
een geweest en werkt thans aan een 
rapport, dat binnenkort aan het 
hoofdbestuur zal worden aangebo
den. Hierin zal o.m. het belangrijke 
onderwerp Subsidiëring Kerkbouw 
aan de orde worden gesteld. 
De Agrarische commissie is ook dit 
jaar weinig actief geweest. Dit valt 
te betreuren, omdat de huidige land
bouwpolitiek zeker in onze organi
satie met zijn vele plattelandsafde
lingen een diepgaande studie waard 
is. Het hoofdbestuur is dan ook 
voornemens een reorganisatie in de 
samenstelling van deze commissie 
tot stand te brengen, waardoor als
nog de mogelijkheid geopend wordt 
de landbouwpolitiek in onze orga
nisatie aan de orde te stellen. 
De commissie Vakbeweging, die in 
het verleden reeds een resolutie in
zake het vakverenigingswezen zag 
aangenomen, is nog steeds werk
zaam. 

Ingesteld werd ook nog de Advies
commissie•. Leden: mej. J. Schou
wink, de heren F. A. Hoogendijk, 
E. T. Hoven, F. Meijers en mr. F. H. 
Westerling. Door deze commissie 
werd een rapport aan het hoofdbe
stuur uitgebracht, waarin werd na
gegaan op welke wijze de politieke 
vorming in de J.O.V.D. zou kunnen 
worden bevorderd. 

Daartoe werd voorgesteld om in 
iedere afdeling aan een bestuurslid 
de speciale zorg voor de vorming op 
te dragen. Inmiddels zijn door ver
schillende afdelingsbesturen vor
mingsfunctionarissen aangesteld en 
hebben reeds enkele regionale bij-

eenkomsten plaats gevonden, waar 
dan ervaringen en ideeën kunnen 
worden uitgewisseLd. Hierbij was 
steeds een van de leden van de Ad
viescommissie aanwezig. 
Hoe dit nieuwe instituut zal werken 
is nog onzeker, de eerste ervaringen 
zijn nog niet om te juichen. Het 
hoofdbestuur zal zich ook nog eens 
moeten beraden over de te volgen 
methode om dit instituut meer le
vensvatbaarheid te geven. 
De Organisatiecommissie bracht een 
rapport uit aan het hoofdbestuur 
over de mogelijkheden tot kwalita
tieve verdieping in de organisatie 
en de.ed voorstellen inzake het vast
leggen van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden ten behoeve 
van een goede continuïteit in de or
ganisatie. 
Op grond van dit advies werd o.m. 
besloten regelmatig een Leidraad 
aan de afdelingen te verzenden. 
Hierin worden publicaties gedaan 
ten dienste van de afdelingsbesturen 
en districtsbesturen. De redactie is 
als volgt samengesteld: mej. J. 
Schouwink en de heren H. M. J. 
Dubbeldam, A. J. M. de Goey, F. A. 
Hoogendijk, R. M. Marcuse, E. Ny
pels. 
De commissie Internationale Be
trekkingen heeft verscheidene malen 
vergaderd. Als resultaat daarvan 
werd een uitvoerig rapport uitge
bracht omtrent de huidige contacten 
en betrekkingen met internationale 
en buitenlandse organisaties. Tevens 
werd een advies uitgebracht omtrent 
de gewense vorm, waarin deze con
tacten gereguleerd en gecoördineerd 
zouden kunnen worden. 
De Reglementencommissie heeft dit 
jaar moeizaam gewerkt. Dit is voor 
het hoofdbestuur aanleiding geweest 
de knoop door te hakken en de sa
menstelling van de commissie te wij
zigen. 

Propaganda 

De Propagandacommissie is ver
schillende malen bijeen geweest. Dit 
heeft evenwel niet kunnen .verhin
deren, dat ondanks de activiteiten 
van deze commissie een zekere mat
heid overal in het land te bespeuren 
viel. Het had er veel van weg, dat 
men na de jaren van grote expansie 
in voldaanheid over het bereikte 
wat wilde wegdoezelen. 
Maar deze tevreden dromers zouden 
wij willen toeroepen, dat het nog 
lang geen tijd is om op onze lauwe
ren te gaan rusten. Integendeel, wij 
kunnen heus nog wel enkele duizen
den leden gebruiken, maar om dat 
te bereiken zal iedereen - en niet 
alleen de Propagandacommissie -
hard, heel hard moeten werken. Aan 
die werklust ontbreekt het nog wel 
eens in sommige afdelingen. 
In het afgelopen jaar zijn er enkele 
afdelingen opgeheven, nl. Oldambt/ 
Westerwolde, Nijmegen en Wierin
germeer. Delft fuseerde met Rijs
wijk en Hoogezand fuseerde met 
Veendam. 
De navolgende nieuwe afdelingen 
werden opgericht: Den Helder, 
Krimpenerwaard, Sneek, Zutphen 
en Zwolle. Aan het einde van het 
verslagjaar werd het district Gel
derland opgericht. 
Het aantal leden bedroeg op 1 ok
tober 1959 2048, op 1 oktober 1960 
1943, een achteruitgang van onge
veer 100 leden dus. 
Ledental gesplitst naar de districten: 
district Gelderland 105 

(zie vervolg pag. 6) 
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(vervQ[g van pag: 5) 

district Zuid-Holland 535 
district Noord-Holland 283 
district Noord 869 
district Centrum 108 
Overigen 43 

weekends 
Ook nu werden weer verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd, die vrij 
goed bezocht werden. Toch is het 
opvallend, dat verschillende afdelin
gen steeds weer verstek laten gaan, 
terwijl slechts een klein aantal af
delingen steeds goed vertegenwoor
digd zijn. Waarom toch dit isole
ment? Het lijkt ons, dat verschillen
de afdelingsbesturen hier nog wel 
een arbeidsterrein hebben braak 
liggen. 

De Trekpaardenconferentie, op 16 
en 17 januari 1960 gehouden in het 
Conferentieoord "Woudschoten" had 
niet over gebrek aan belangstelling 
te klagen. Ongeveer 100 leden heb
ben hier een goede gelegenheid ge
boden gekregen om verschillende 
organisatorische problemen aan de 
orde te stellen. Toch schijnen een 
aantal afdelingen nog steeds niet 
overtuigd te zijn van het nut van 
een dergelijke conferentie, waar nu 
eenmaal de mogelijkheden om de 
opzet van onze organisatie onder 
de loep te nemen veel groter zijn 
dan op het congres, waar de factor 
tijd altijd een geduchte rol speelt. 
De zaterdagavond was ingeruimd 
voor een referaat door de bekende 
socialist prof. dr. W. Banning. 
Op 19 en 20 maart 1960 werd door 
de J.O.V.D. en V.V.D. het Liberaal 
Gesprekcentrum te Lochem georga
niseerd. De heren Sidney J. v. d. 
Bergh en G. Dorsman hielden een 
inleiding over "Public Relations van 
een politieke partij", de deelname 
voor deze belangwekkende bijeen
komst was van J.C.V.D.-zijde niet 
overweldigend. Het onafhankelijk
heictsbewustzijn speelt hierbij wel
licht een rol, maar dit mag toch be
paald geen factor zijn om het bezoek 
aan dit soort bijeenkomsten te schu
wen. 
Op 21 en 22 mei werd de kwestie 
Nieuw-Guinea uitvoerig aan de orde 
gesteld tijdens het weekend in het 
Conferentieoord "De Vechtstroom" 
te Dalfsen. Inleidingen werden ge
houden door de Groningse hoogle
raar prof. mr. B. V. A. Röling en het 
lid van de Tweede Kamer, de gene
raad b.d. J. H. Couzy. 
Op de zondagmiddag werd van ge
dachten gewisseld over de ontwerp
resolutie Nieuw-Guinea. Hoewel aan 
alle leden door tussenkomst van de 
plaatselijke secretariaten een uitno
diging was gestuurd, was de op
komst voor deze zeer geslaagde bij
eenkomst niet groot. Het aantal deel
nemers was 56. 

Op 3 en 4 september 1960 werd nog 
een weekend ingelast te Amsterdam 
in de Sociëteitsclub 1959. Mr. J. de 
Wilde besprak de Europese integra
tie op zaterdagavond. De zondag
middag werd gebruikt voor een uit
voerige discussie over het rapport 
en de ontwerpresolutie inzake Euro
pese Aangelegenheden. Niettegen
staande de organisatie op korte ter
mijn, was het aantal deelnemers re
delijk. 

Na vele voorbereidende besprekin
gen kon toch nog op 17 en 18 sep
tember 1960 door ons een weekend 
worden georganiseerd in het land
goed "de Rosep", waar wij onze Bel
gische vrienden, leden van het Na
tionaal Verbond van de Liberale 
Jeugd van België ontvingen. Op de 
zaterdagavond hield mr. H. van Riel 
een inleiding over het Europese 
vraagstuk, de Belgische spreker liet 
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verstek gaan. Op zondag werd door 
dr. A. Mariën, cultureel attaché aan 
de Belgische Ambassade te Den 
Haag, een inleiding gehouden over 
de culturele samenwerking tussen 
Nederland en België. 
Op voorstel van de heer P. Swinnen, 
vice-voorzitter van de Belgische or
ganisatie, werd een motie inzake de 
Europese samenwerking aangeno
men. Een zeer geslaagd weekend in 
dit schitterend gelegen conferentie
oord, dat tot doel had de betrekkin
gen met onze Belgische vrienden te 
verstevigen. Aantal deelnemers 85. 
Tot slot werd op zondag 16 oktober 
de Centrale Kaderdag te Utrecht 
gehouden. Aan de orde kwamen de 
resoluties Kiesgerechtigde Leeftijd 
(voorbereid door een eenmans
commissie, nl. M. de Bruyne), Euro
pese Aangelegenheden en Nieuw
Guinea. De opkomst was goed en 
van de mogelijkheid tot discussie 
werd zeer ruim gebruik gemaakt. 
Naar aanleiding van deze bijeen
komst besloot het hoofdbestuur geen 
resolutie inzake Nederlands Nieuw
Guinea te Leeuwarden aan de orde 
te stellen. 

zal ook de Luxemburgse organisatie 
bij deze samenwerking betrokken 
worden. 
Met de Duitse vertegenwoordiging 
werd afgesproken, dat de reeds lang 
in de pen zijnde ontmoeting tussen 
de hoofdbesturen van J.O.V.D. en 

Deutsche Jungdemokrnten zal 
plaatsvinden op 10 en 11 december 
a.s. in Duitsland. Onze Scandinavi
sche vrienden zouden graag een 
congres zien georganiset'l"d in ons 
land, maar hiervoor ontbreken voor
lopig de middelen. 

Driemaster .Galgenmaal" te Palkenberg v.l.n.r. Jan Zonne, Hans Dubbeldam, Donald Ekong ne Hans-Otto }önsson 

De redactie van ons maandblad on
derging een rigoureuze wijziging. 
Niet minder dan drie leden van de 
redactie bedankten, n.l. de heer E. 
T. Hoven, i.v.m. zijn verkiezing tot 
voorzitter van onze organisatie en 
de heren J. Verhagen en ir. A. Ver
swijveren, i.v.m. zeer drukke werk
zaamheden. 
Inmiddels hebben wij kunnen be
merken dat onze landelijke voorzit
ter niet geheel van het Driemaster
toneel is verdwenen, na zijn bedan
ken hebben verschillende van zijn 
pennevruchten hun weg naar de 
Driemasterkolommen gevonden. 
Twee nieuwe leden van de redactie 
werden door het hoofdbestuur be
noemd, nl. de heren A. R. I. Aris en 
ir. F. Wagenmaker. 
Onze admin1stratrice is in juli be
gonnen met een algehele reorganisa
tie van de Driemaster-administratie, 
die in september z'n beslag heeft ge
kregen. Gemakkelijk was deze op
gave bepaald niet, ook al omdat de 
mutaties van de afdelingssecretaria
ten nog wel eens aan duidelijkheid 
te wensen overlaten. Gelukkig is 
thans de jarenlange tragedie rond
om de Driemasterbezorging tot een 
einde gekomen. 

Contacten met 
geestverwante en andere 
organisaties 
Ook dit jaar hadden contacten met 
de buitenlandse geestverwante or
ganisaties onze aandacht. Het Con
gres van de WFLRY te Falkenberg, 
Zweden, mocht zich verheugen in 
een zeer grote belangstelling. Onze 
organisatie werd vertegenwoordigd 
door mej. C. Wielaard en de heren 
H. M. J. Dubbeldam en J. Zonne. 
Verder was er drs. J. Schuyff in zijn 
hoedanigheid van vice-voorzitter der 
Wereld Federatie. Onderwerpen: 
Problemen van de jeugd in de in
dustriële massa-maatschappij, Oost
West verhoudingen, Vormen van 
hulp aan ontwikkelingslanden. Voor 
het eerst waren er ook deelnemers 
van buiten Europa. 

Er was ruimschoots de gelegenheid 
om de nodige aandacht te besteden 
aan de contacten met de andere or
ganisaties. Zo werd o.m. met onze 
Belgische vrienden over een nauwe
re samenwerking gesproken, hetgeen 
reeds is gerealiseerd door de organi
satie van het eerste gezamenlijke 
weekend te Oisterwijk. Op de duur 

De eind september gehouden confe
rentie van het Laudesverband Nord
rhein-Westfalen te Minden/Helm
sted/Berlin werd eveneens door een 
Nederlandse delegatie bijgewoond, 
n.l. de heren F. Pieters en D. de 
Ronde. 
In het binnenland onderhield het 
hoofdbestuur goede vriendschappe
lijke betrekkingen met het hoofd
bestuur van de V.V.D. en het be
stuur van de Ver. Vrouwen in de 
V. V.D. 
Mej. J. Schouwink en de heren E. 
T. Hoven en K. Weide vertegen
woordigden onze organisatie op de 
Algemene Vergadering van de 
V.V.D. te Hilversum en de heren 
G. Dorsman en H. M. J. Dubbeldam 
op de Partijraadbijeenkomst te Den 
Haag. De dames C. M. Warburg
van Rijn en M. Takens vertegen
woordigden onze organisatie op de 
jaarlijkse vergadering van de Vrou
wen in de V.V.D. 

Politiek Jongeren 
Contact Raad 
De activiteiten van de P.J.C.R., 
waarin wij vertegenwoordigd zijn 
door de heren M. de Bruijne en ir. 
0. Bussemaker, nemen elk jaar toe. 
Deze Raad wordt meer en meer tot 
een werkelijk levend orgaan, waar 
de jongeren van verschillende poli
tieke gezindte elkaar regelmatig 
kunnen ontmoeten. 

Zo werden o.m. een Atlantische Jon
gerenconferentie en het Nationaal 
Jongerenparlement georganiseerd. 
De belangstelling van J.O.V.D.-zijde 
voor deze bijeenkomsten was groot. 
Door middel van enkele radiouit
zendingen werd nog eens gewezen 
op het bestaan van de P.J.C.R., zo
dat ook naar buiten de werkzaam
heden van dit orgaan meer en meer 
bekend worden. Een lofwaardig ini
tiatief van de gezamenlijke politieke 
jongerenorganisaties om op deze 
wijze de belangstelling bij de jeugd 
te wekken voor de politiek. 

De uitbreiding van het secretariaat 
met een vaste kracht, maakte het 
voor het hoofdbestuur mogelijk 
nieuwe initiatieven te ontplooien, 
waarvan mag worden verwacht, dat 
zij de kwalitatieve en kwantitatieve 
groei van onze organisatie ten goe
de zullen komen. 
Wij vergeten wel eens, dat wij in de 

allereerste plaats een organisatie 
zijn, die zich ten doel stelt de poli
tieke vorming onder de jongeren te 
bevorderen. Een winstpunt is daar
om de grote belangstelling dit jaar 
voor het werk van de studie-com
missies. Wij kunnen slechts hopen, 
dat deze opgaande lijn zich ook in 
de komende jaren zal voortzetten. 
Wij betreuren de achteruitgang in 
ledental. Maar al te vaak is deze 
teruggang een gevolg van onvol
doende activiteit van de afdelings
besturen. Gelukkig zijn wij op een 
keerpunt gekomen, de laatste we
ken is er weer een lichte stijging te 
bespeuren van het ledental. Maar 
wij moeten ons hierdoor niet laten 
verblinden. Waakzaamheid blijft 
geboden. 

Wij moeten ons evenwel niet te snel 
laten ontmoedigen als er eens tegen
slagen zijn. Een afdeling runnen is 
heus geen gemakkelijke opgave, te
leurstellingen blijven niet uit. Maar 
moeten wij tijdelijke moeilijkheden 
uit de weg gaan, moeten wij bij de 
pakken gaan neerzitten als er zich 
eens een depressie voordoet? 
Wij zijn nog te jong en te vitaal om 
ons ontmoedigd te kunnen gevoelen. 
Lauwheid is een zeer, dat in een 
jongerenorganisatie niet mag voor
komen. 
De J.O.V.D. doet een beroep op ons 
doorzettingsvermogen, onze werk
lust en ons idealisme. Laten wij met 
elkaar afspreken, dat we in het nieu
we verenigingsjaar de zaken krach
tiger zullen aanpakken. Het kan en 
het moet! 

Vlaardingen, 17 oktober 1960 
de algemeen secretarissen, 
H. M. J. DUBBELDAM 
C. M. WARBURG-VAN RIJN 

DE AFD. NOORD-GRONINGEN 
BESTAAT WELDRA TIEN JAAR 

De afdeling Noord-Groningen bestaat 
op zaterdag 25 maart 1961 tien jaar. 
Dit tweede lustrum zal op die dag 
worden gevierd met een receptie, 
die 's middags plaats vindt. Daarna 
is er een broodmaaltijd, die evenals 
de receptie zal worden gehouden in 
hotel Suisse. 
's Avonds is er een gezellig samen
zijn in het Paviljoen Stadspark te 
Groningen. Nadere bijzonderheden 
volgen uiteraard. Het gaat er thans 
slechts om, dat U de 25e maart in 
Uw agenda reserveert. 


