
Leiden, 30 juni 2022. 
 
 
Intervisionisten ’88!  Vrienden ook! 
 
Hierbij mijn Jaarbericht 2022.  
De culinaire hoogstandjes van/bij Antoine op onze extra-bijeenkomst van dinsdag 8 maart jl. liggen 
mij nog vers in het geheugen. 
Jammer genoeg is Apple nog niet in staat gebleken om de geur- en smaakbelevingen via algorit-
mes vast te leggen. 
Het was memorabel. 
 
Wat koken is voor Antoine, is schrijven voor mij. De periode tussen Zwolle (bijeenkomst ’21) en de 
komende in Zeist (’22) is gekenmerkt door een grote productiviteit. Schrijven voor de digitale on-
dersteuning van het A&F-boek niveau 4, schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften en last 
but not least schrijven voor het educatieve voorleesboek Pépé.  
Via onze groeps-WhatsApp en via de mail heb ik jullie van een en ander op de hoogte gehouden. 
Het is allemaal tintelend. 
 
Als ik mijn foto-albums na Zwolle opsla zie ik: 

- Weekje Wenen met Kerst met Marijke 
- Drie (verschillende) dagen met Bram Rotterdam verkennen (RotterBram) 
- Midweek Maastricht met Marijke 
- De Oekraïnedemonstratie in Amsterdam 
- De SchoorlDuinStruin met Alkmaarse vrienden 
- Wintersport met KALO-vrienden in de Haute-Savoie 
- Paasmaandag met de hele familie en de inmiddels 92-jarige Ina, die gedurende meer dan 

15 jaar de nanny van Thomas en Simon was 
- Een pracht-excursie met de Huishoudschool naar de Bibliotheca Thysiana, hier op de hoek. 

Ik zal dat graag een keer voor jullie organiseren 
- De huwelijksdag van Simon en Rosa op 3 mei 
- De 5e (en voltooiende) editie van het Drenthepad met Marijke 
- De reünie met Jos Perry, 60 jaar geleden mijn buurjongen/speelkameraad 
- De tweede Proostestafette in onze Huishoudschool 
- De KatwijkDuinStrandDuinStruin met Alkmaarse vrienden 
- Het HemelvaartKlusWeekend bij Thomas en Noortje in Eesergroen 
- De Fietsweek Vlaanderen met de FietsBroeders. 
- Lang weekend Krefeld/Düsseldorf met Marijke om een nieuwe vouw-trekkingfiets te kopen. 

Santiago lonkt… 
 
Van Willem’s bezoek aan Leiden en de Singelparkwandeling op donderdag 28 april jl. heb ik he-
laas geen foto’s gemaakt. Maar ook dat was mooi/gezellig/leerzaam/leuk.  
 
Je zou er moe van worden… maar dat is geenszins het geval. Morgen hebben we het pensione-
ringsfeest van Marijke en volgend weekend maken we een stedentrip Göttingen met een excursie 
naar de fabriek waarin onze eCamper gemaakt gaat worden, zie elders op mijn website. 
Kortom: alive and kicking! 
 
Ik sluit twee mooie, grote krantenartikelen bij: een van in de Volkskrant van 8 juni jl. en een van in 
Trouw van vandaag, 30 juni. Mijn stelling dat we onze Nationale Feestdagen anders moeten inrich-
ten krijgt langzamerhand momentum. Ik werd ook al benaderd door de redactie van Dag-in-Dag-uit 
(Radio 1) om een en ander toe te lichten. 
 
Ik verheug me op onze Intervisie ’88 op woensdag 20 en donderdag 21 juli 2022!   
Ludo. 
 



               
 
 


