
Onderwerp: leuk en lekker: 25 maart 2012
Van: jan_en_mia@jhtm.nl
Datum: 11-01-12 11:20
Aan: jhtm.nl@hotmail.com, j.m@jhtm.nl, meijer.j@mauritshuis.nl

Vrienden,

Bovenstaande strip raakte ons. Aan een kant is het natuurlijk zo: gisteren,
vandaag en morgen zijn min of meer dezelfde dagen, ook bij overgangen van de
ene maand naar de andere of van het ene jaar naar het andere.

Aan de andere kant veranderen er wel degelijk zaken. Er zijn mensen die nog
weten van de tijd dat er geen auto was terwijl de auto tegenwoordig niet meer uit
ons beeld is weg te denken. Was er ooit een wereld zonder internet? Wel degelijk,
en niet eens zo lang geleden...

Vanuit deze enigszins filosofisch getinte beschouwing is het inzicht af te leiden
dat binnen vaste, herkenbare kaders wel degelijk vernieuwingen of verrassingen
kunnen bestaan.

Over ruim twee maanden is er al weer de zesde combinatie van 'leuk' en 'lekker'
of - in mooiere termen - 'cultureel' en 'culinair'. Hoewel een vaste kern van
gasten bestaat is er ook wel een zekere dynamiek, niet in de laatste plaats omdat
in de overgang van 2010 naar 2011 een andere werkomgeving met nieuwe
collega's is ontstaan.

Het programma is nog 'in wording' maar met dit mailtje willen we vast
bewerkstelligen dat jullie de datum 25 maart 2012 markeren in de agenda en,
voor zover deze nog vrij is, reserveren om naar Den Haag te komen. Het
programma is als vanouds: vanaf 14.00 uur maar uiterlijk voor 15.00 loopt het
huis vol en vanaf een uur of vijf zetten we met z'n allen wat tafels neer om lekker
te eten. Laat je even weten of het past in jullie agenda?

Groeten,
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Mia van Deelen en Jan Meijer,
Cornelis Houtmanstraat 9-b,
2593 RD Den Haag.
T (mia) (+31) (0)6 13 90 76 75
T (jan) (+31) (0)6 31 7 95 85 7
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