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Algemene Vergadering
Het Bestuur is al volop bezig met de voorberei‑
ding van de Algemene Vergadering op 5 maart 
2008. De jaarverslagen van de secretaris en de 
penningmeester worden in concept gereed ge‑
maakt en op 4 februari 2008 definitief voor pu‑
blicatie vastgesteld. Vooral het financiële jaar‑
verslag van de penningmeester vraagt nogal 
wat tijd. Nieuwe kostenramingen moeten wor‑
den gemaakt voor de aanpassing van de meer‑
jarenbegroting en op hun haalbaarheid worden 
getoetst. En last but not least, we willen jullie 
de kostenraming voor de renovatie presenteren 
en daarop jullie goedkeuring vragen voor de 
uitvoering.

Personele wisselingen in Bestuur en 
commissies
Daar komt bij, dat er nogal wat personele wis‑
selingen zullen zijn in het Bestuur en de com‑
missies en dat de voorstellen aan U voor de 
nieuwe invulling dienen te worden voorbereid. 
Concreet betekent dit, het vragen van de door 
ons geselecteerde kandidaten voor de hun 
toebedachte functie en met hen gesprekken 
daarover voeren. Terecht neemt de kandidaat 
meestal een bedenktijd en als hij afhaakt, dan 
kan het gehele plaatje weer opnieuw worden 
ingevuld en begint het circus opnieuw. We 
hechten eraan kandidaten te zoeken die elkaar 
kunnen aanvullen en versterken en waarvan wij 
verwachten dat zij goed kunnen samenwerken. 
Het is beslist niet zo dramatisch als het klinkt en 
het zal ook dit jaar weer lukken, maar het vergt 
wel tijd en inzet.

Anti-rookbeleid.
Inmiddels is wel duidelijk, dat de wijzigingen 
van de tabakswetgeving op � juli 2008 van 
kracht worden en dat er geen uitzonderingsbe‑
palingen zullen zijn voor besloten clubs of he‑
rensociëteiten. Het Bestuur beraadt zich op de 
consequenties voor onze Sociëteit. Jullie zullen 
hier ongetwijfeld nog meer over horen.

Mededelingen van het bestuur
Lopende Zaken
Daarnaast vergen de lopende zaken ook nogal 
wat tijd. De vakantie periode is achter de rug en 
het soosleven bruist gelukkig weer.

Fototoestel
Het komt regelmatig voor dat er iets op de So‑
ciëteit gebeurt, waarvan het toch wel leuk is als 
dit ook aan de op dat moment niet aanwezigen 
leden bekend wordt. Om deze momenten vast 
te leggen heeft Dick van Rossum een digitale 
camera beschikbaar gesteld onder beheer van 
de pachter. De foto’s zullen dan op onze web‑
site worden gezet. Hartelijk dank Dick voor dit 
mooie gebaar.

Parkeerplaatsen
De geleiding van de parkeervakken was ver‑
schillende malen mede oorzaak van schade aan 
voertuigen. Het Bestuur heeft de geleidingen 
daarom laten weghalen.

Ventilatievoorzieningen keuken 
De warmteafvoer boven de koel en vriescel was 
onvoldoende en het boven de cel gemonteer‑
de aggregaat draaide daardoor onnodig lang. 
Inmiddels is een thermosstatisch geregelde 
warmteafzuiging geïnstalleerd om dit te beper‑
ken en daardoor energie te besparen.

Koelkast
Het aggregaat van de koelkast in de voorruimte 
van de keuken heeft na ca. 20 jaar de geest ge‑
geven. Het was een repareerbare uitval, maar 
het Bestuur heeft de voorkeur gegeven aan een 
nieuwe kast. 

Afzuigkap
De motor van de afzuigkap boven het kookei‑
land in de keuken moest eveneens vervangen 
worden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels 
ook afgerond.
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Friteuse
Vorig jaar hebben we een grote friteuse aange‑
schaft voor het bakken van o.a. patat frites. Deze 
friteuse werd ook gebruikt voor snacks e.d.  In 
ons streven het energieverbruik te verminderen 
is er voor de bereiding van deze snacks e.d. een 
kleiner en energievriendelijker model aange‑
schaft.

Defibrillator
Het Bestuur heeft besloten een dergelijk appa‑
raat aan te schaffen onder de voorwaarde dat 
de beide pachters een instructieochtend over 
het gebruik zouden volgen. Ook onze voorzitter 
zal dit doen. Het apparaat is inmiddels geleverd 
en als jullie dit lezen zal ook de instructie wel 
zijn afgehandeld. We hopen echt dat het na een 
aantal jaren zal blijken, dat dit een overbodige 
investering is geweest.

Contributienota’s
De penningmeester zal deze nota’s in december 
versturen, en het verschuldigde bedrag dient 
vóór de aanvang van het nieuwe verenigings‑
jaar te worden voldaan. Jullie kunnen Pieter veel 
onnodig werk besparen door direct te betalen. 
Voor jullie medewerking bij voorbaat de dank 
van het Bestuur en in het bijzonder van Pieter.

Nieuwjaarsreceptie
De datum moet jullie bekend zijn, omdat dit 
evenement is opgenomen in het ledenboekje. 
Noteer dus 5 januari alvast maar in de nieuwe 
agenda.
De meeste Sociëteiten die bij het CNS zijn aan‑
gesloten, besluiten de nieuwjaarsreceptie tra‑
ditioneel met een éénpansmaaltijd – snert of 
stamppot(ten) ‑ voor rekening man. Het Bestuur 
heeft besloten dit over te nemen en dit jaar zal 
de nieuwjaarsreceptie dus worden afgesloten 
met een éénpansmaaltijd. Nadere mededelin‑
gen zullen in de uitnodiging staan.

Diës viering
Nu we toch al bezig zijn met evenementen voor 
het volgende jaar kunnen we alvast mededelen 
dat onze diës viering in 2008 zal plaatsvinden 
op woensdag 7 mei. De oprichtingsdatum van 
onze Sociëteit is � mei en op die dag valt ook 
Hemelvaartsdag. Voor velen van ons is 2 mei 
een vrije dag en die dagen zijn een mooie ge‑
legenheid om er eens lekker tussen uit te gaan. 
Vandaar ons besluit de diës te vieren op woens‑
dag 7 mei. We zijn ervan overtuigd dat we dan 
op een grote opkomst kunnen rekenen.

Gerard Hoogerwerf, secretaris

Als Commissaris Interne Zaken aan mij de scho‑
ne taak u te informeren over de laatste ontwik‑
kelingen binnen ons ledenbestand. Voor wijzi‑
gingen in uw contactgegevens, suggesties ten 
aanzien van de invulling van deze rubriek of de 
werving van nieuwe leden kunt u mij per email 
bereiken via familievannoort@casema.nl of tele‑
fonisch via 065��02277. 

Nieuwe leden
Vanaf augustus 2007 heeft de Sociëteit één 
nieuw lid mogen verwelkomen. De heer Rien 
Meijer is na een succesvolle ballotage lid ge‑
worden per � oktober 2007. Rien is voorafgaand 

Ledenbestand
aan zijn aanstelling als lid regelmatig gesigna‑
leerd op de woensdagavond. Hierbij heeft u 
voldoende gelegenheid gehad om kennis met 
hem te maken. Wij wensen de heer Meijer veel 
vriendschap, gezelligheid en ontspanning op 
onze sociëteit.        

Nieuwe aspiranten
Op dit moment hangt er � aspirant‑lid voor in 
de Sociëteit. Per � november jongstleden is de 
heer Peter Robijns door het Bestuur toegelaten 
als aspirant‑lid. De heer Robijns hangt voor in de 
periode van november 2007 tot en met januari 
2008. Voor vragen of opmerkingen ten aanzien 
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van de ballotage van Peter kunt u terecht bij de 
leden van de ballotagecommissie.   

Ledenthermometer
De Sociëteit heeft op dit moment �25 leden en 
� aspirant‑lid. De gegevens van het aspirant‑lid, 
Peter Robijns, staan vermeld op het voorhang‑
formulier in de Sociëteit.

Oproep Wervingscommissie
De laatste maanden stagneert de aanwas van 
nieuwe kandidaten voor het lidmaatschap van 
onze Soos. Om deze reden werkt de wervings‑
commissie, in haar vernieuwde samenstelling,  

aan een wervingsplan voor 2008. Zaken die 
hierin terugkomen zijn een constante aanwas 
van nieuwe aspiranten en de gewenste verjon‑
ging van ons ledenbestand. 
Vanzelfsprekend zijn suggesties van onze leden 
ten aanzien van de werving meer dan welkom. 

Wij nodigen u dan ook graag uit om te reageren 
via het bovengenoemde emailadres.

Met een hartelijke Soos‑groet,

Frank van Noort
Commissaris Interne Zaken

Soosvrienden,

De klaverjascompetitie is in‑
tussen in volle gang, dat wil 
echter niet zeggen dat je niet 
meer kunt meedoen. We be‑
rekenen immers het gemid‑
delde van het aantal gespeel‑
de spelletjes; daardoor maakt 
het niet uit hoeveel je er hebt 
gespeeld. Er is wel een mini‑
mum van �0 spelletjes nood‑
zakelijk om voor een juist 
gemiddelde te zorgen. De 
competitie duurt tot � mei.

Ik had gevraagd om competi‑
tieleiders/spelcommissarissen 
voor de maandagavonden, 
hiervoor hebben Wout van 
Kuijen en Tom Mulder zich 
aangemeld, waarvoor hulde! 
Zij hebben de zware taak om 

de competitie op de maan‑
dagavonden te begeleiden 
en ook nog zelf me te spelen, 
toch geen sinecure.

De cijfertjes
Het aantal klaverjassers is in‑
tussen gegroeid naar 26 soos‑
leden. Er zijn tot nu toe (op 
�9‑��) 277 klaverjasspelletjes 
gespeeld met een totaal aan‑
tal punten van 20925, wat 
weer een gemiddelde geeft 
van 75,54 punten. 

De hoogste score tot nu toe is 
�39 punten, en de laagste 29. 
Waarbij één van de spelers zo‑
wel de hoogste als de laagste 
uitslag heeft gespeeld, wat 
niet bepaald gunstig is voor 
zijn gemiddelde. De spe‑
ler met de meeste uitslagen 

achter zijn naam is Wout van 
Kuijen met intussen 35 spelle‑
tjes. De (tussen)stand krijgt u 
volgende maand van mij.

Opvallend
Op een maandagavond 
werd ik gebeld door Dave 
Salomons, met de vraag of 
4 heren in de laatste slag ex‑
tra roem opbracht. Voor alle 
duidelijkheid (bij Rotterdams 
klaverjassen): indien in één 
slag, 4 azen, heren, vrouwen 
of tienen vallen betekent dat 
�00 roem en 4 boeren is 200 
roem. 
Dave blij, hij was de winnaar 
van de avond.

Veel spelplezier gewenst
Ed Croqué

 Nieuws bulletin
Klaverjas Competitie
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Anonymus 140 jaar
Het is 140 jaar geleden dat een twintigtal leden het reglement van het Gezelschap goed-

keurde. Deze leden waren reeds - nemen wij althans aan - enige jaren anoniem actief op het 

culturele vlak. Met dit reglement kregen zij nu wat inkomsten om 

culturele activiteiten te ontwikkelen Het reglement verplichtte hen om zich met 

poëzie en proza bezig te houden.

Hoe het Gezelschap zich in de volgende 140 jaar ontwikkelde in zijn tijd, wordt in tien artike-

len uit de doeken gedaan. Dit is het laatste artikel, dat het tijdvak 1993 tot 2007 behandelt.

    (10)

Deze tijd is te vers om goed aan te geven wat 
in deze periode de voornaamste veranderingen 
zijn geweest.
In de internationale politiek zien wij een duide‑
lijke verandering, die bij de mensen een onrust 
gevoel geeft. De bekende oost/west tegenstel‑
ling is weggesmolten; er is onduidelijkheid. 
Bush heeft in �99� zijn strijd tegen een ondui‑
delijke vijand, het terrorisme aangekondigd. 
Economische machten wisselden; de laatste 
jaren zien wij China en India als nieuwe groot‑
machten sterk opkomen.
In Nederland was er een duidelijke scheiding 
tussen socialisten en conservatieven/ liberalen; 
maar deze is sterk veranderd. In deze periode 
zien wij de spanningen met de allochtonen 
hand over hand toenemen. Men herinnert zich 
natuurlijk Pim Fortuyn, die de spanningen goed 
verwoordde en nu Geert Wilders, die handig 
gebruik maakt van de onrust, die deze spannin‑
gen met zich meenemen.

De bovenstaand geschetste veranderingen heb‑
ben invloed gehad op het menselijk gedrag, 
maar doorslaggevend is natuurlijk wel de op‑
komst van de PC en het mobieltje. Wat over‑
dreven, maar het lijkt wel of men niet meer met 
elkaar praat. Sterker, men stuurt gewoon een 
E ‑mail. Heeft men iets te vragen, dan gebruikt 
men zijn mobieltje. Deze veranderingen ma‑
ken de mens nog individueler, een contact met 
diepgang is minder geworden.
Deze verandering kan een verklaring zijn waar‑
om omstreeks �995 het sociëteitsleven in elkaar 

klapte. Soesman , die man die Anonymus bijna 
letterlijk van brandstof en smeerolie voorzag 
stopte ermee. Opvolgers probeerden nog wel 
het “Soesman”programma te draaien, maar er 
waren nauwelijks deelnemers te vinden voor 
de goedbedoelde activiteiten. De sfeer was zo 
matig, dat een aantal soosleden hun lidmaat‑
schap opzegden. Dit feit en het overlijden van 
een aantal leden en het bovendien niet kunnen 
verwelkomen van nieuwe leden zorgden voor 
een gestage daling van het ledental.

Al is een daling van het ledental en een inactie‑
ve soos wel vaker voorgekomen, dit moet toch 
gezien worden als een hele zware beproeving. 
In de historie zien wij, dat er altijd éen of meer 
leden initiatieven namen, die het tij letterlijk de‑
den keren. Zo ook nu! De reddende engel was 
Feico Alkema, die met een heldere kijk de situ‑
atie meer  in de huidige tijd situeerde. Alhoewel 
Feico geen staflid was van Anonymus (hij was 
alleen bestuursvertegenwoordiger gedurende 
een korte tijd) heeft hij wel gezorgd voor de 
olie, die nodig was om Anonymus weer op toe‑
ren te krijgen. Hij heeft eerst ruzie gekregen met 
een voorzitter van Anonymus, die daarna zijn 
lidmaatschap opzegde, en daarna de elemen‑
ten aangebracht die het Soosleven weer deden 
marcheren. Anonymus heeft gezorgd , met op 
de achtergrond de sterke arm van Feico en zijn 
rechterhand Diederick van Eeden (door Feico 
gevraagd toe te zien op een professionele aan‑
pak van de organisatie) voor een uitstekend �50 
jarig  jubileumfeest  van de Vereeniging. Feico 
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had Hans Knoester gevraagd om het roer van 
Anonymus stevig in de hand te nemen. Naast 
een goed lustrumfeest heeft Hans er ook voor 
gezorgd dat er geen verdere inzinking kwam 
voor wat betreft de  Anonymus activiteiten. Dit 
is, als wij naar de geschiedenis kijken, een uni‑
cum, welke mede het gevolg is van de sterke 
stijging van het aantal leden (hetgeen ook een 
van  Feico’s doelstelling was).

Het �35 jarig bestaan van Anonymus is niet ge‑
vierd, maar een jaar later heeft toch elk lid een 
ballpoint met instriptie gekregen. Deze ball‑
point wordt nu aan alle nieuwe leden gegeven.

Na het �50 jarig lustrumfeest heeft Anonymus 
een groot aantal nieuwe festiviteiten gelan‑
ceerd. Hierbij een opsomming:
�. Het verwelkomen van de nieuwe leden aan 

het begin van het jaar. Voor ieder nieuw lid is 
een gedicht, die man’s karakter weergeeft.

2. De gekke dolle neuzen avond, waarbij goede 
doelen centraal staan rond carnaval

3. De culturele avond, eenmalig,  met een uit‑
gave van limerickjes aangeboden door de 
voor deze gelegenheid opgestane Vondel. 

Andere jaren is dit anders ingevuld.
4. De (schoon)zonen/vaders avond
5. De “culinaire”BBQ
6. Het  Swinging Soos Gala met soms wel zeven 

bands spelend in twee verschillende zalen.
7. De herintroductie van de Sinterklaasviering

Naast bovenstaande lijst zijn er activiteiten ge‑
weest, die meer voor specifieke momenten wa‑
ren.

In deze periode is de financiele positie van het 
Gezelschap verbeterd. In het begin van deze pe‑
riode waren de inkomsten een vast bedrag van 
f 5000,‑ plus de inkomsten van de advertenties 
van het verenigingsblad. Dit is veranderd naar 
een vast bedrag per jaar per lid (peildatum � ja‑
nuari) Het blad is onafhankelijk van Anonymus 
geworden.

Tot slot van deze serie
Anonymus zal de organisatie van evene-
menten in de ruimste zin van het woord 
blijven doen (zoals vermeld in de statu-
ten). Dit wordt wel aangepast aan de 
tijdgeest van dat moment.

Beste Andries,

Krap een jaar geleden waren we hier, in deze zaal, 
bij elkaar om te vieren dat Jan Vos 50 jaar lid was 
van onze soos. 50 jaar! Een halve eeuw! Wat een 
tijd! In het licht daarvan zijn we al gauw, veel te 
gauw, geneigd om te zeggen: ach, 25 jaar, waar 
praten we over? Peanuts!
Maar laten we de telling eens beginnen bij nul of 
één. Hoe lang duurt het vóór iemand 25 jaar lid is? 
Vijf‑en‑twintig‑lange‑jaren! De meesten van ons 
moeten dàt nog maar zien te bereiken. 
25 Jaar lid zijn is een prestatie die méér kan inhou‑

den dan ‘elk jaar in september het opzeggen van 
je lidmaatschap nog maar een jaartje uitstellen’.

Het is een prestatie die méér kàn inhouden. Dat 
hóeft overigens niet zo te zijn. Zo hebben wij in 
onze soos iemand gehad, ene J. Hendrikse, die van 
�868 tot �924 , dus 56 jaar, lid is geweest, maar die 
na zijn introductie nooit meer de soos van binnen 
heeft gezien. Zelfs niet bij het feest ter gelegen‑
heid van zijn 50‑jarig lidmaatschap. Toch werd hij 
na zijn dood alom geprezen, want hij heeft nooit 
enig ongemak veroorzaakt, en al die tijd prompt 
zijn contributie betaald.

Toespraak bij gelegenheid van het 25-jarig 
lidmaatschap van Andries Andrea
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Maar, zoals ik al zei, 25 jaar lid zijn kan óók een 
prestatie zijn die méér inhoudt dan ‘je lidmaat‑
schap niet opzeggen’. En dat geldt in hoge mate 
voor jou, Andries. Want wat ben je, vanaf het be‑
gin van je lidmaatschap altijd volop sooslid en ac‑
tief geweest! Je was:
‑ langdurig lid en vaak ook voorzitter van vrijwel 

alle officiële en officieuze organen die onze soos 
rijk is: van de Barcommissie, van de Kascommis‑
sie, van de Ballotagecommissie, van Anonymus, 
van het Bestuur,

‑ organisator van zeer veel gezelligheidsactivitei‑
ten, sportwedstrijden, excursies,

‑ langdurig sponsor van ons jaarlijks uitkomende  
ledenboekje, en

‑ introductor van nogal wat nieuwe leden.

De reden waarom ik hier sta, is om dit alles bij deze 
feestelijke gelegenheid te memoreren. En vooral 
dat laatste.
Dat ik hier kàn staan, fysiek aanwezig kan zijn, dank 
ik aan jou, Andries. Jij hebt me geïntroduceerd, na‑
dat wij elkaar via onze echtgenotes, allebei lerares‑
sen aan het Maartens in Voorburg, hadden leren 
kennen. 
Het is inmiddels ruim �5 jaar geleden dat ik lid 
werd, na een voorhang‑ of couveusetijd van toen 
nog 9 maanden. Als foetus, als prille boreling in 
deze soos heb ik je indertijd bedankt. Nu, jaren la‑
ter, doe ik dat nogmaals. 
Dat ik hier heel wat plezierige uren heb kunnen 
slijten, dank ik in eerste instantie aan jou. Jij hebt 
de poort voor me geopend; daarna heb ik mijn 
eigen weg gevonden.
dat is wat ik je vanavond nog eens nadrukkelijk en 
ten overstaan van de hele club wilde zeggen.

Maar nu ik hier toch sta, wil ik wel zeggen dat er 
nog een tweede reden voor mijn erkentelijkheid is. 
Ik noemde al je vele soosactiviteiten, waaronder je 
lidmaatschap van het Bestuur. Dat begon in maart 
2000, toen je Marius opvolgde. En in mei 2000, 
twee maanden later, werd je secretaris.
Waarom? Ene Korswagen  was toch al jarenlang 
secretaris?
Ik haal even een klein stukje soosgeschiedenis op, 
dat aan de ouderen onder ons wel bekend is, maar 
aan de vele recenter toegetreden leden waarschijn‑
lijk niet. In mei 200� zou het �50‑jarig bestaan van 
de soos worden gevierd. En dat is natuurlijk ook 

gebeurd. Maar een van de evenementen daar‑
bij zou zijn, dat tijdens een feestdiner (met hoge 
gasten als de Commissaris van de Koningin en de 
Burgemeester) aan alle gasten en soosleden een 
boekwerk zou worden aangeboden met daarin de 
�50‑jarige geschiedenis van de soos. Dat boek zou 
geschreven worden door een kleine groep soosle‑
den. Ik zou in het laatste stadium de eindredactie 
voeren van de ingeleverde teksten.Maar tijdens 
een bestuursvergadering op 2 mei 2000 bleek dat 
om allerlei redenen nog vrijwel niets gepland was 
noch op papier stond. En dat terwijl het manus‑
cript een half jaar later, in januari 200�, drukklaar 
moest zijn, wilde het in mei als feestgeschenk kun‑
nen worden verspreid. 
Paniek. Het bestuur zat in zak en as.

Tijdens diezelfde vergadering heeft men toen aan 
mij gevraagd, of ik kans zou zien om nog vóór de 
deadline van � januari de geschiedenis van de soos 
te schrijven. Ik heb toen toegezegd dat ik mijn best 
zou doen, maar niets kon beloven. Ik moest er veel 
privé‑werkzaamheden voor verzetten of afstoten, 
en mijn secretariaatswerkzaamheden zou ik ook 
zeker niet kunnen voortzetten.
Waarom vertel ik dit? Louter en alleen omdat jij, 
Andries, toen zonder een moment te aarzelen 
aanbood om al mijn secretariaatswerk over te ne‑
men (voor de buitenstaanders: dat is heel wat, als 
je het consciëntieus wil doen). Ik ben je daar nog 
altijd bewonderend ‑ dankbaar voor. Per slot van 
rekening had jij toen toch ook nog de volle drukte 
van je eigen business. 
Wat ik hiermee heb willen zeggen is dit: mede 
dankzij jou en met hulp van enkele andere soos‑
leden was Deel I van �50 jaar  geschiedenis bij het 
begin van de feestelijkheden gereed, gedrukt en 
wel, en kon het aan het eind van het diner worden 
rondgedeeld. En omdat je secretaris blééf, was 
een klein jaar later ook Deel II gereed.

Beste Andries, ik was je dankbaar, maar de hele 
soosgemeenschap moet je met terugwerkende 
kracht en nog steeds dankbaar zijn voor je enorme 
loyaliteit. Toen, maar ook op nog wel wat méér en 
andere moeilijke momenten.
Daar gaat het hier om: te benadrukken wat jij in al‑
lerlei officiële en officieuze functies en activiteiten 
hebt gedaan voor de soos, in de 25 jaar dat je nu 
lid bent.



HET FORUM  �0 NOVEMBER  2007

LEVERING EN BEDRUKKING VAN:

T-SHIRTS
SWEATERS
JACKS
BEDRIJFSKLEDING
STICKERS
POSTERS

Nieuwe Laantjes 110 • 2584 RX Scheveningen • Tel. 070-355 54 45 • Fax 070 - 322 94 66

Bel ons voor een

offerte op maat!!
www.forma-zeefdruk.nl

Thomsonplein 18
2565 TK ‘s-Gravenhage
Tel. (070) 3450418 / 363 93 37
Fax (070) 3455756 Eigen atelier



Tot zo ver het verleden. Mijn wens voor de toe‑
komst is simpel: Andries, houwen zo, ga zo door, 
in goede gezondheid. Dan haal je de 50 jaar ook 
nog wel.

Helaas zal jou niet overkomen wat Willem van 
Zeggelen, de allereerste secretaris van het Bestuur, 
is overkomen: zijn naam leeft voort in de Haagse 
laan die naar hem genoemd is: de Van Zeggelen‑
laan. Maar eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen 
dat hij een poeet met landelijke bekendheid was, 
en dat hij die straatnaam‑eer meer aan zijn dich‑
terschap te danken heeft dan aan zijn toegewijd 
sociëteitssecretariaat.
Andries, ik heb natuurlijk uitvoerig met de autori‑
teiten gebeld, maar het zit er echt niet in: er komt 
geen Andries Andreaplein of ‑laan hier in Den Haag 
of in Voorburg. Voorburg had eventueel nog wel 
een onaanzienlijk en vooralsnog naamloos hofje 
in de aanbieding, maar dat heb ik verontwaardigd 
afgewezen.

Andries, niet getreurd. Ik wens je nog vele plezie‑
rige en vruchtbare jaren in deze soos, temidden 
van je vrienden. Dat is ook wat waard.

Ik onderstreep tot slot mijn heilwens met een 
versje.

Zien we hem allemaal goed, die bescheiden man daar?
Hij is een stut en steun voor de soos, nu al 25 jaar.
We zijn hem heel veel dank verschuldigd,
En dus wordt hij nu terecht gehuldigd.

Eens stond op zijn zaak de letternaam AAA, 
drie A’s: Andries Andrea Assurantiën.

Hier op de soos moet dat zijn: een veelvoud van 
A’s: Minstens twaalf maal A: 
Andries Andrea Actie-garantiën,
Amicaal, Alert, Attent, 
Aanstekelijk, Achtbaar, Animator
Andries: AVANTI, 
AD MULTOS ANNOS!

Karel Korswagen
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Wederom “ken uw eigen land” overgenomen 
van de WalBoDuin wijkinfo.

 �. Ik dacht:”Die komt nog lang niet”, maar plotseling 
was …………

 2. Mijn zuster moest overgeven, oh, oh, was …………
 3. Ik had geen geld bij me en was dus blij dat mijn 

vrienden het …………
 4. Ik houd veel van planten, mijn vrouw meer van 

……………
 5. Aan de rand van het krentenbrood zitten weinig 

krenten, misschien zitten er in het .............
 6. Toen het een drieling bleek te zijn, dacht de vader: 

“Waar moet ik die …………
 7. Vroeger woonden veel mensen in hutten, nu wonen 

ze bijna allemaal in …………
 8. De meeste watertjes zijn tegenwoordig vervuild. Ge‑

lukkig is er in de buurt van Emmen nog een …………
 9. Ik doe de laatste tijd weinig meer aan Judo, ik ……....
�0. Hij komt me telkens om een tientje vragen, maar ik 

hou niet van dat …………..
��. In de bergen werkten ze niet hard, maar beneden 

was een …………..
�2. Deze jurk past precies. Ik hoop dat hij niet gaat 

……………
�3. Na de drijfjacht waren in het hele bos geen …………
�4. Geloof maar dat in de carnavalstijd in zo’n café heel 

wat …………
�5. Je moet die vrucht niet laten vallen, want dan lijdt die 

…………
�6. Mijn buurvrouw hangt de was niet meer buiten, ze is 

bang dat ik haar ………
�7. De student had niets om op te koken. Gelukkig vond 

hij bij de kraak een ………
�8. Hij verklaarde dat onder ……………
�9. Hij heeft al lang met die kwaal te ………….
20. Wat is die hond lelijk! Foei wat een …………
2�. Die groep eenden bestond bijna voor de helft uit 

…………
22. Ik struikelde, zodat ik bijna van de trap …………
23. Toen wagens nog geen kogellagers hadden, smeerde 

men dikwijls de …………….
24. Men zag er vrouwen met mutsen en mannen met 

……………
25. Hij zat op het platje bij zijn …………
26. Als je de radio aanzet, krijg je ruzie met de …………
27. Ik schaak slecht, maar geloof dat ik nog ………………

Oplossingen inleveren bij of e‑mailen naar de redactie 
(h.b.schoonman@zonnet.nl)

Onder de goede oplossingen wordt een fles “jachtbitter” 
verloot, beschikbaar gesteld door Anonymus.

Veel puzzel plezier 

Herman B. Schoonman

 E I N D E J A A R S Q U I Z



F.G. VAN DEN HEUVEL
LATE VOGELS 1882

TOURNOOIVELD - DEN HAAG
TELEFOON 070 - 346 08 87

®

MENS COLLECTION
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M.O.B. Accountancy B.V.

Laan van Nieuw Oosteinde 21A
2274 EA Voorburg
Tel. 070 386 73 14
Fax 070 387 40 64
Email: mob.accountancy@planet.nl

Forensische 
onderzoeken &

financiële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden



HET FORUM  �3  NOVEMBER 2007

Beste Soosvrienden,

Een verhaal over feesten en evenementen geor‑
ganiseerd door Anonymus.

Ruim voor aanvang van het Swinging Soos Gala 
editie 2007, ben ik door meerdere Soosmakkers 
benadert het dit jaar eens anders te doen.
Anders!! Ja, anders en dan vooral de kleding, 
graag casual want dat danst zo lekker licht was 
het verzoek. 
Na intens overleggen, vergaderen en soebatten 
ging het licht op groen, casual zou het zijn. En 
dus ging er mail naar alle leden met als kleding‑
advies, … jawel casual !!!! Wat jammer nou dat 
Sjoerd een opmerking in de trend van “smo‑
king wordt ook gewaardeerd” moest toevoegen 
(wederom verwarring). Dus op de woensdag 
voorafgaand aan het SSG de microfoon gegre‑
pen en gemeld dat de outfit casual diende te 
zijn. Daarna nog een aantal mail berichten van 
leden beantwoord voor wie een en ander nog 
niet duidelijk was.

De leden van het Anonymus bestuur versche‑
nen op de bewuste avond dan ook zonder jasje 
dasje in de Kazernestraat. Maar lieve hemel wat 
was dat schrikken toen ik de een na de ander 

strak in het pak onze Soos binnen zag komen. 
Strak donkergrijs/zwart/smokings/galajurken/ 
lakschoenen, Prachtig!! Prachtig!! Prachtig, 
maar niet goed, ik begon mij behoorlijk under‑
dressed te voelen. “Hé!! Maar dat klopt niet, ik 
heb het goed gedaan”.
Maar gelukkig daar kwam onze voorzitter Cees 
Postema met zijn charmante Mariëtte, casual 
broek (katoen – kaki) gestreept overhemd (kleur 
blauw) en trui (kleur vergeten) nonchalant over 
de schouders gedrapeerd. Juichend ben ik Cees 
om de schouders gevallen, en heb hem gecom‑
plimenteerd met zijn uitstekend kledingkeuze. 
U begrijpt dat Cees dacht dat de Bruin nu toch 
echt gek geworden was.
En toen kwam het zware moment. Ik moest 
gaan vertellen dat onze voorzitter qua kleding 
niet echt in de massa zou opgaan. Vijf minuten 
later kwam een roodhoofdige, briesende voor‑
zitter naar buiten stormen, “ik voel me klote/be‑
keken/begluurd/ongelukkig, dit is geen stijl ik 
ga weg”.
Gelukkig heb ik hem met mijn �05 kg en uitleg, 
dat HIJ nu juist wel had begrepen wat casual be‑
tekent, weer naar binnen geduwd. 

Zou een lezing van Soosvrienden Koos en Frans 
verheldering kunnen geven???Heren u kent mij 
en ik ben niet boos, maar een tikkie teleurge‑
steld. Lang leve de lol, maar ik moest dit toch 
even onder uw aandacht brengen

Gelukkig is het toch nog een gezellige avond 
geworden in de Kazernestraat. Cees nogmaals 
mijn complimenten voor wat betreft je kleding‑
keuze, en jij bent bij deze vrijgesteld van de ver‑
plichte cursus “kleding hoe en wanneer”. 

Heren, u moet wel begrijpen dat ik op verzoe‑
ken van leden wat betreft kleding u slechts een 
norse wat fronsende blik toewerp, en daar mag 
u het mee doen.
Gewoon goed lezen, goed luisteren en als het 
effe kan opvolgen dat advies!!! 
Ik zie u allen graag op ons volgende feest.

Feestnummer en Voorzitter Anonymus       
Leo de Bruin

Anonymus 
kledingadvies



Makelaarskantoor Zeilstra
maakt werk van uw wensen

Een huis kopen of verkopen doet u
hooguit een paar keer in uw leven. 
Staat u op het punt zo’n belangrijke
beslissing te nemen, dan doet u er
goed aan een partner te zoeken die
deskundig is op dat gebied.

Een partner die de markt kent en u kan adviseren en begeleiden. Wij 
onderscheiden ons met onze persoonlijke manier van werken.We nemen 
uitgebreid de tijd voor u, bekijken wat uw mogelijkheden zijn en proberen 
ons in te leven in uw wensen. Immers, pas dan kunnen we u een goed 
persoonlijk advies geven en kunnen we gericht de markt op gaan om uw 
wensen te realliseren. Of het nu gaat om kopen of verkopen, huren of 
verhuren, taxaties, hypotheken of verzekeringen. Of het nu woningen, winkels 
of bedrijfspanden betreft.

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u zes 
dagen per week bij ons terecht.

Dagelijks leiding: Menno Alkema en Herman Scholten.

 Zeilstra Makelaars
 Groot Hertoginnelaan 263
 2517 ET Den Haag

 Telefoon 070 346 92 46
 Telefax 070 364 03 26
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Geboren �6‑0�‑�964 als tien ponder(!!!) in de 
“van Weede van Dijkveldstraat” 35, te ’s Graven‑
hage met Scheveningen aan de overkant van 
de straat. Vader was Rotterdammer en moeder 
kwam uit Coevorden uit een gezin van �6 kin‑
deren. Leo is de jongste in het gezin van vier 
kinderen met twee zussen en een broer. Vader 
had een Bar / Hotel op Scheveningen en Leo is 
als nakomertje werkelijk opgegroeid vanuit een 
kistje onder de bar. Dit betekende een wat lief‑
deloze, eenzame jeugd, maar met volop gele‑
genheid om met vriendjes van duinen en strand 
te genieten, kortom van alles wat Scheveningen 
te bieden heeft.

In ’02 geïntroduceerd door Hans Knoester die 
hem, als zijn opticien, had benaderd voor de 
verbouw van zijn winkel. Om één en ander te 
bespreken beloofde Hans hem ergens mee naar 
toe te nemen en Leo zou wel zien waar dat was. 
En u begrijpt het al daar stond Leo zonder jasje 
en dasje voor de Soos. Jasje en dasje werden ge‑
leend (waarschijnlijk geen gemakkelijke opgaaf 
wat het jasje betreft) en zo is het gekomen. Leo 
is gebleven, volgens eigen zeggen “vanwege 
de warmte die je er vindt, de contacten die je 
maakt met jong en oud en vooral ook de diver‑
siteit”.

“Mijn lagere school was de van Hoornbeek‑
school, daarna ging ik naar de land en tuin‑
bouwschool, maar al snel werd het duidelijk dat 
dit wederzijds geen goede keuze bleek te zijn, na 
een half jaar werd ik naar huis gestuurd. Daarna 
ben ik 4 jaar naar de (goede oude) Ambacht‑

school gegaan voor de opleiding timmerman. 
Daarna heb ik de vervolg cursussen,loodgieter, 
metselaar en tegelzetter gevolgd. Daarbij werk‑
te ik vanaf mijn twaalfde bij het aannemersbe‑
drijf van de vader van een schoolvriendje. Toen 
kwam de militaire dienst voor �4 maanden, en 
kreeg in Blerik (bij Venraay) mijn chauffeurs op‑
leiding bij de Aan en Afvoer Troepen. Als korpo‑
raal was mijn functie in Nunspeet het inrijden 
van nieuwe vier tonners. Dat heb ik dan ook 
met veel plezier gedaan. Het is mij tweemaal 
gelukt zo’n nieuwe wagen total – loss te rijden, 
één tegen een boom en één van voor tot ach‑
ter opengereten. Ik kijk met veel plezier op mijn 
diensttijd terug, en zeker niet in de laatste plaats 
omdat er ook nog een “Limburgse schone” in 
het spel was”.

“Na mijn diensttijd heb ik een taxivergunning 
gekocht, en een paar jaar gereden. In die tijd 
heb ik veel geleerd en mensenkennis opgedaan. 
Ik had “mooie klanten”, chronisch zieken die ik 
naar Amsterdam moest rijden voor onderzoek 
en behandeling. Ik heb in die tijd goed verdiend, 
maar uiteindelijk was dit het toch ook niet !!!!
Ik ben toen, net als mijn broer, twee fietsenwin‑
kels begonnen tegenover elkaar in de Weimars‑
traat. Één mountainbike speciaal zaak en één 
voor standaard fietsen. Na vijf jaar heb ik beide 
zaken aan mijn werknemer verkocht”.

“In �994 ben ik als zelfstandig aannemer begon‑
nen. Dit nadat ik in een café mijn oude school‑
vriend Max ontmoette die ook zijn eigen bedrijf 
had. Sindsdien heb ik het helemaal gevonden 

in gesprek met...
Leo de Bruin
op 6  november 2007
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Reizigersadvies- en vaccinatiecentrum GGD Den Haag

Thorbeckelaan 360
hoek Laan van Meerdervoort
bereikbaar met bus 23 en tram 3
telefoon 070 - 353 72 40
website www.denhaag.nl/ggd

Spreekuur:
Alleen op afspraak. Iedere werkdag ‘s morgens. Voor een afspraak 
kunt u bellen 070 - 353 72 40, tussen 09.00 - 16.00 uur.

Tijdens het spreekuur krijgt u een individueel advies voor uw reis.
Telefonisch kunnen wij geen persoonlijke informatie verstrekken.

Gemeente Den Haag
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

GGD

W W W

GGD Den Haag
Reizigersadvies- &
Vaccinatiecentrum

www.denhaag.nl/ggd



en werken Max en ik, beide als zelfstandigen 
heel veel samen.

Liefhebberijen: “Ik heb zes jaar op amateur ni‑
veau gebokst, en ook nog twee jaar aan Jiujit‑
su (een soort Karate) gedaan. In �988 werd 
ik Haags kampioen bowlen. Ook heb ik op de 
Waalsdorpervlakte aan pistool schieten gedaan. 
Dat deze liefhebberij zijn vruchten afwerpt mag 
blijken uit het feit dat ik in 2005 en 2007 de 
gouden duif heb gewonnen, en in 2006 na een 
shoot – off de zilveren, bij de wild wedstrijden 
van de Soos. Ook heb ik in de Amstel ‑ klasse op 
wedstrijd niveau aan carten gedaan. Op grond 
daarvan ben ik nu een enthousiast lid van de 
“Soos – Angels” motorclub.
Ook mag ik graag non – fiction lezen, maar 
muziek en spel kan mij niet echt boeien. Ik ben 
dan ook een aannemer zonder radio!!!! Dan 
is er nog onze hond Sam, een Labrador van 8 
maanden (wij hebben altijd honden gehad), die 
natuurlijk ook om je aandacht vraagt, en je ook 
in beweging weet te houden”.

Huidige status: Getrouwd met Trudy sinds �988, 
na twee jaar verkering. Leo ontmoette haar in 
de Badhuisstraat als hij bij zijn broer in de fiet‑
senwinkel langs kwam. Trudy werkte aan de 
overkant als verkoopster in een platenzaak. 
Nadat Leo een paar klussen in die winkel had 
gedaan kwam het tot een eerste afspraak. Voor 
de eerste keer uit was een bosje bloemen ver‑
eist en dat werd achteloos gekocht. Bij nader 
inzien verdween het bosje in Leo’s handen en 
snelde hij naar de bloemist voor een echt boe‑
ket en dat werd een boeket van 50 rozen. Leo’s 
handen verzonken daarbij in het niet, maar het 
kostte wel een paar guldens. Maar de avond in 
“de Hof van Eden” in Noordwijk werd een suc‑
ces, en zo is het gekomen. In �988 werd ook 
hun zoon Danny geboren. Hij is gehandicapt en 
heeft een heup afwijking, waardoor hij tot een 
rolstoel is veroordeeld. Natuurlijk geeft dit een 
zekere belasting, maar er wordt zoveel mogelijk 
rekening mee gehouden en alles wordt eraan 
gedaan om het zo plezierig mogelijk voor ieder‑
een te maken. 

Toekomst plannen: “Niet echt iets in het bijzon‑
der, maar wel gezond blijven. Behalve als ge‑
moedstoestand is dit voor een zelfstandig on‑
dernemer meer dan een vereiste. Ik ken collega’s 
die óf door ziekte, óf door een bedrijfsongeval 
niet meer in staat zijn om te werken, en zo’n 
situatie wil ik kostte wat kost vermijden”.

Tenslotte, hoe bevalt het op de Sociëteit ???: 
“Uit het feit dat ik sinds 2006 voorzitter ben van 
Anonymus ben, mag blijken dat ik de Soos een 
warm hart toedraag. Zoals in het begin van dit 
interview reeds gezegd is het een boeiend en 
gevarieerd gezelschap dat warmte uitstraalt.
Als voorzitter zeg ik, er moet meer genoten wor‑
den, minder gezeurd, en beter naar de kleding‑
adviezen worden geluisterd. Zie mijn stukje el‑
ders in dit Forum”.

Wordt vervolgd
Herman B. Schoonman

Andermans 
kunst kijken …
Vergeet niet uw vragenlijst in te vullen en 

met foto’s vóór 15 december op te sturen 

naar Jan Burgering, Prins Bernhard-
laan 40, 2264 CE Leidschendam. 
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REKLAME OP: 
k AUTO'S k MARKIESKAPPEN
k BORDEN k LIHTBAKKEN
k RAMEN k SPORTVELDBORDEN

ADVIES - ONTWERP
EN UITVOERING
VAN BELETTERINGEN

Nieuwe Laantjes 90
2584 RX Scheveningen

Tel. 070-3501128
Fax 070-3229466

www.albabelettering.nl

NBM B.V.
BELEGGINGSMIJ. vraagt te koop

WOON-WINKELHUIZEN
PORTIEK,

FLATS en/of
BEDRIJFSGEBOUWEN

in verhuurde toestand

Brieven met aanbiedingen    Vinkweg 3 - 2331 AV LEIDEN
           Fax: 071 531 54 09

Bellweg �6, 2627 AW Delft

Tel. 0�5 ‑ 25� 40 00

Fax 0�5 ‑ 25� 40 0�

e‑mail: info@awiversenter.nl

website: www.awiverscenter.nl

K W A L I T E I T  E N  O N D E R S C H E I D
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aannemer van onderhoudswerken

Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

T (070) 3603266  F (070) 3603366  M 0653483588  E ldebruin@hetnet.nl

  Leo de Bruin

Herenmode - Maatconfectie
Overhemden naar maat

Oostduinlaan 105 2596 J J Den Haag
Tel. (070) 324 25 93 Fax: (070) 324 44 31
www.weimar-herenmode.nl koos@weimar-herenmode.nl

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 08.30-17.30 uur - zaterdag van 08.30 - 17.00 uur 

A.A. Weimar
Ko

os 
van

 de
r K

ru
k

Stuyver
Makelaardij o.g.

Van Hoytemastraat 82 2596 ET Den Haag
Telefoon (070) 324 78 90

(VER)KOOP  (VER)HUUR  TAXATIES  BEHEER



KNOESTER
 REGISTER OPTICIENS®

SkyPol: Goed bekeken onder alle omstandigheden

Verblindingsfactor zonlicht                     Beschermingsfactor SkyPol

Als na regen de zonneschijn te voorschijn komt, kan het gebeuren dat u verblind wordt door 
de weerspiegelende zon op het natte wegdek. Speciaal voor deze omstandigheden met veel 
schittering heeft Zeiss het geweldige Skypol brillenglas ontwikkeld. Dit glas functioneert 
onder alle extreme weersomstandigheden, dus bijvoorbeeld ook op het water.

Maak een            afspraakje met me.

Hans Knoester
tel. 070-3506195, mobiel 06-11010709

Keizerstraat 229 • 2584 BG Den Haag
www.kijkknoester.nl • info@kijkknoester.nl

Soosvriendendienst

Het beste zonneglas 

ter wereld in uw sterkte 

e 149,- per paar

(we hebben al zonneglazen in uw 

sterkte v.a. e 49,50 per paar)
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