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Overeenkomst met Boenk & de Groot
In de bestuursvergadering van �7 november 
heeft het Bestuur de overeenkomst met Boenk 
& de Groot goedgekeurd en is het triumviraat 
van voorzitter, secretaris en penningmeester 
toestemming gegeven in deze zaak de Socië‑
teit in en buiten rechte te vertegenwoordigen 
en de overeenkomsten te ondertekenen. Deze 
omweg was nodig omdat het Bestuur op dat 
moment niet bestond uit het voorgeschreven 
aantal van 7 leden.
Vervolgens zijn de overeenkomsten over het 
café‑ en restaurantbedrijf, het verhuren van de 
bedrijfswoning, het verhuren van het kantoor 
op de woonverdieping en de twee parkeer‑
plaatsen op de begane grond door partijen ge‑
tekend. Onder het genot van een glaasje cham‑
pagne – en in aanwezigheid van beide pachters 
‑ hebben wij vervolgens kennis gemaakt met 
Tessa Zwart, de locatiemanager van Boenk & de 
Groot voor onze Sociëteit. De goede sfeer waar‑
in de overeenkomsten tot stand zijn gekomen 
geeft de partijen vertrouwen in een prettige en 
constructieve samenwerking in de toekomst.

Het meldsysteem
We hebben da laatste tijd kunnen ervaren, dat 
het niet meewerken aan dit systeem kan in‑
houden dat je soosvriend die zich hieraan wel 
houdt, hiervan de dupe wordt. Meermalen al 
heb ik kunnen constateren, dat er om die re‑
den minimale stukjes vlees voorbijkwamen om‑
dat er gedeeld moest worden. De voorzitter al 
meermalen om medewerking gevraagd, helaas 
met minimaal resultaat. 
Afgesproken is dat ook Boenk & de Groot met 
dit systeem doorgaat, en dat de sluitingstermijn 
van het afmelden/aanmelden vanaf � januari 
wordt gesteld op woensdag 12.00 uur. Met 
deze verschuiving is aan een belangrijk bezwaar 
tegemoet gekomen en het Bestuur vertrouwt er 

Van achter de Bestuurstafel

dan ook op dat het systeem nu integraal geac‑
cepteerd zal worden.

Parkeerfaciliteiten
Van oudsher was één van de parkeerplaatsen 
bestemd voor de pachter en sinds zijn ziekte 
was er één gereserveerd voor Piet Mesters. Piet 
is naar onze mening voldoende hersteld om 
deze prioriteit nu te laten vervallen
Met Boenk & de Groot is overeengekomen dat 
zij twee parkeerplaatsen van ons gaan huren, 
één voor de bewoners van de bedrijfswoning 
en één voor het kantoorpersoneel. De andere 
parkeerplaatsen ‑ twee bij grote auto’s en drie 
bij kleine auto’s ‑ zijn dus vanaf heden vrij be‑
schikbaar voor alle leden.

Diës Natalis
Het is wat vroeg, maar het Betuur heeft het be‑
sluit genomen de verjaardag van de Sociëteit 
te vieren op 6 mei 2009. Reden is dat de lan‑
delijk vastgestelde voorjaarsvakantie valt in de 
periode van 25 april tot en met 5 mei. Om alle 
leden de gelegenheid te geven acte de présence 
te geven, is nu dus woensdag 6 mei definitief 
vastgesteld.

Voorbereiding Algemene Vergadering
Naast de overgang van pachter naar exploitant 
zal de aandacht van het Bestuur de komende 
periode gericht zijn op de voorbereiding van 
de Algemene Vergadering op 4 maart 2009. 
Afgesproken is dat alle cijfers voor de meerja‑
renbegroting op 5 januari ingeleverd moeten 
zijn bij de penningmeester. In samenspraak met 
Jan Kersten en in onderlinge bilateraaltjes zul‑
len deze gegevens worden aangepast en of aan‑
gevuld. Op 2 februari worden alle bescheiden 
voor de A.V. vastgesteld. 

Lex van Hulst
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Jan Vos
Op 8 december werden wij verrast met een op‑
zegging van het lidmaatschap van Jan Vos per 
ultimo dit jaar. Op 9 december �956 is Jan toege‑
laten tot het lidmaatschap en we begrijpen dat 
dit voor Jan een pijnlijke beslissing is geweest. 
Wij kennen geen ere‑ of buitengewoon lidmaat‑
schap, dat kunnen we een lid dat in het verle‑
den veel voor onze Sociëteit heeft gedaan niet 
bieden. Het Bestuur is echter van mening dat we 
zijn opzegging niet kunnen en mogen accepte‑
ren. Besloten is, Jan aan te bieden het lidmaat‑
schap te continueren met vrijstelling van contri‑
butie betaling

Buitenlidmaatschap
Twee leden hebben een verzoek ingediend in 
aanmerking te mogen komen voor deze status.
• Ben van der Harst gaat vanaf heden weer defi‑

nitief wonen in Roden en is om die reden niet 
meer is staat regelmatig in ons midden te zijn. 
Loslaten kan hij ons echter ook niet, vandaar 
zijn verzoek.

• Adrie Bruin woont in Duitsland en heeft dezelf‑
de motieven.

Beiden voldoen aan de door het Bestuur gestelde 
criteria met betrekking tot deze status en het bui‑
tenlidmaatschap 
Is hen verleend per � januari 2009.

Huur van onze accommodatie
In overleg met Boenk & de Groot zijn de tarie‑
ven per � januari aangepast. Voor leden die in de 
particuliere sfeer gebruik willen maken van onze 
Sociëteit zijn de huren aanzienlijk naar beneden 
bijgesteld. Een totaaloverzicht van de tarieven 
zijn beschikbaar bij mij, of indien voldoende 
ruimte vind u ze elders in dit blad.

Consumptieprijzen 
De aan ons te berekenen consumptieprijzen wor‑
den – op een paar prijzen na – per � januari niet 
verhoogd. Deze afspraak is gemaakt met Boenk 
& de Groot en in de overeenkomst vastgelegd. 
De prijslijst vind je straks in de Sociëteit

Koffie 
Als u dit leest heeft Boenk & de Groot een nieu‑

we koffiezetmachine geïnstalleerd. Het resultaat 
van dit fabricaat machine heb ik een paar maal in 
Pulchri mogen drinken en ik kan niet anders zeg‑
gen, voortreffelijk!. Ik ben er van overtuigd dat 
dit als een verbetering zal worden ervaren.

Terug van (even) weggeweest
In het Forum nummer 8 heb ik aangekondigd, 
dat ik voorlopig even zou stoppen met deze ru‑
briek en dat Lex deze taak van mij tijdelijk zou 
overnemen. Nadien zijn er ontwikkelingen ge‑
weest, waardoor ik meen op dit besluit te moe‑
ten terug komen.
Andries Andrea heeft aangeboden mij te assiste‑
ren in niet bestuurlijke taken en kort daarna Wolf 
Janssen heeft te kennen gegeven, zich te willen 
inzetten voor de functie Commissaris Interne Za‑
ken. Wolf en ik hebben dit met elkaar besproken 
en het resultaat is dat ik vorige week het digitale 
dossier met hem heb doorgenomen en overhan‑
digd. Wolf neemt de uitdaging aan en op de Al‑
gemene vergadering zal jullie worden gevraagd 
Wolf te verkiezen als bestuurslid met da functie 
CIZ. Tot aan zijn verkiezing loopt Wolf mee in het 
Bestuur zonder stemrecht.
Wolf bedankt voor je bereidheid je in te zetten 
voor onze Sociëteit.
Andries, ik heb je reeds per e‑mail bedankt voor 
je bereidheid bij te springen, en ik wil dit graag 
op deze wijze nogmaals doen.

Oproep
Tijdens het gereedmaken van het overdrachts‑
dossier voor Wolf werd ik steeds weer opnieuw 
geconfronteerd met mutaties. Huisnummertje, 
woonlocatie, status mobiel nummertje je kent 
het wel. Het is prettig als je al deze mutaties kan 
verzamelen en deze in één keer kan verwerken 
voor het nieuwe ledenboekje. Op jaarbasis zijn 
dat echt tientallen wijzigingen. Ik gun het mijn 
opvolger dat hij dit in alle rust kan doen.
Daarom het dringende verzoek aan allen. Kijk 
je gegevens even na in het ledenboekje en geef 
aanvullingen en/of wijzigingen ‑ bij voorkeur per 
e‑ mail ‑ aan hem door. 
Zijn adres is janssen.wolf@gmail.com

Gerard Hoogerwerf, secretaris

 L A A T S T E  N I E U W S  L A A T S T E  N I E U W S  L A A T S T E 
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Lieve dames, beste heren,

Zoals elke toespraak van mij heeft ook deze toe‑
spraak een thema. Ik heb dit keer gekozen voor: 
“Focus op Kerst”. Het waarom van dit thema zal 
u aanstonds blijken.

Dit jaar werden de Olympische Spelen in China 
gehouden. Trots gingen onze spelers er heen 
om naar verwachting een heleboel ‑geschat 
werd 20‑ medailles op te halen.
Het werden er heel wat namelijk �6, maar er 
waren toch onder de zekere kanshebbers enkele 
die naast het fel begeerde edelmetaal grepen. 
Onvermijdelijk volgde dan de analyse: Marleen 
Veldhuis was niet gefocust genoeg geweest. 
Ook ons nationaal jeugdvoetbalteam miste fo‑
cus en viel daardoor buiten de prijzen. Anky 
daarentegen weer niet! Terwijl Bonfire geniet 
van een welverdiend pensioen won zij met Sali‑
nero wederom Olympisch goud. En natuurlijk u 
weet al waarom: zij was goed gefocust!
Dat woordje “focus” ‑ dat eigenlijk brandpunt 
betekent‑ bleek plotseling op ieders lip te liggen 
en het werd in 2008 met bakken vol over ons 
uitgesproken. 

Wat is dat toch voor een raar fenomeen in die 
taal? Wat bepaalt nou wat of hoe iets uitgespro‑
ken wordt? 

Is er wellicht iets met mijn waarneming? Ben ik 
slachtoffer van het “nieuwe autofenomeen”. U 
weet wel het verschijnsel dat wanneer je een be‑
paald type auto gekocht hebt, je plotseling heel 
veel van dat type op straat ziet rijden.
Ik geloof dat toch niet. Het is echt een soort pa‑
pegaaien wat er gebeurt. Nog een paar voor‑
beelden. Valt het u op hoe raar de klemtoon 
tegenwoordig wordt uitgesproken?

Meneer Smits, mijn leraar Latijn hoor ik nog 
steeds roepen: “Klemtoon valt op drie” en daar 
bedoelde hij dan mee dat de klemtoon op de 
derde lettergreep van achteren viel.
En jawel hoor, zondagavond Studio Sport, Tom 
Egbers: Herácles Almelo‑NEC nul‑nul in plaats 
van Héracles Almelo. Och, zo kan ik wel even 
doorgaan Heerjánsdam ipv Héérjansdam, pagí‑
na ipv página, catalógus ipv catálogus en ga zo 
maar door.
Dus laten we voor eens en altijd afspreken: 
”Klemtoon valt op drie” en als je Tom Egbers 
in de Arena ziet, Aad Meuldijk, zeg dit dan even 
tegen hem!

Taal, lieve dames, beste heren is cultuurafhan‑
kelijk en verandert dus met de tijd, zoals zoveel 
dingen. Laat ik daar ook enkele voorbeelden 
van geven.

Wij behoren tot de generatie die de eerste maan‑
landing hebben meegemaakt. Zou de soosge‑
meenschap uit �950 dat voor mogelijk hebben 
gehouden? Een ander voorbeeld:

Ik hoor het mijn oudste broer in �969 toen 
hij op het ontwikkellaboratorium van Philips 
werkte nog zeggen: “Er is iets uitgevonden, een 
integrated circuit wat heel revolutionair is. Dat 
ic‑tje is de basis van de computertechnologie 
geworden en nu mailen en internetten we ons 
suf, bellen mobiel over heel de wereld allemaal 
op basis van deze geheugendrager alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld is.

In mijn werk maak ik het nu mee dat de medi‑
sche informatie die je nodig hebt met een enkele 
druk op de knop in een mum van tijd vanuit de 
hele wereld op je beeldscherm komt. Vroeger 
kostte het een hele middag op de bibliotheek 

Focus opKerst
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en een gang naar het kopieerapparaat om de 
gewenste artikelen op een rij te krijgen, als ze al 
in de bibliotheek aanwezig waren!

En dus.. tijden veranderen –vaak ten goede‑ en 
er worden nieuwe kansen gecreëerd, maar be‑
dreigingen blijven ook bestaan. Ik doel dan niet 
alleen op de gevolgen van de kredietcrisis, maar 
eerder de effecten die optreden door optreden, 
handelen van onszelf, de mens met bijvoorbeeld 
global warming als gevolg. En wat te denken 
van die mensonterende honger die grote delen 
van Afrika treft. Of de gevolgen van oorlog in 
landen waarvan de bevolkingsopbouw door 
ziektes als AIDS en Tuberculose al volledig ont‑
wricht is en er talloze wezen rondlopen.

De cynici onder u zullen zeggen: “Dat is van 
alle tijden”en wat kan ík er nou aan doen?” En , 
destijds hadden we de club van Rome en moet 
je kijken wat daarvan terecht is gekomen? Een 
goede opmerking, maar ik wilde even erop fo-
cussen.

Terug naar Kerst. Dickens schrijft in een van zijn 
verhalen dat een gegoede familie tijdens het 
kerstdiner enkele arme sloebers tegen een ge‑
ringe vergoeding buiten lieten stampvoeten en 
handenklappen onder het uitroepen van: “Brr, 
wat is het koud”! Het verhaal gaat dat de maal‑
tijd dan twee keer zo goed smaakte. Wel hele 
wrange humor, maar het geeft een accent.

Nee, alle gekheid op een stokje. Wat ik zojuist 
gezegd heb laat zien dat tijden veranderen, dat 
begrippen kunnen veranderen.

Maar wat niet verandert is de basis van de kerst‑
gedachte, die begon met dat kindje in die krib‑
be in Bethlehem, die later de zonde – lees: de 
onvolkomenheid van de mens‑ van de wereld 
op zich nam. En of je er nou in gelooft of niet, 
de symboliek is prachtig.

Kerst is een tijd om daar eens bij stil te staan 
met je dierbaren. Na te denken over alle dingen 
die goed gaan en te beseffen dat dat niet altijd 
vanzelfsprekend is. 

Kerst is de tijd om te beseffen dat je kan liefheb‑
ben, je partner, je kinderen en je kleinkinderen, 
dat het een voorrecht is om vrienden te hebben 
en dat het waardevol is om bijvoorbeeld lid te 
zijn van onze Sociëteitsgemeenschap, zonder 
daarbij de ogen te sluiten voor de narigheid in 
de wereld die ik zojuist opsomde.

Het zijn al die dierbare mensen die de komende 
tijd in het brandpunt van onze belangstelling 
mogen staan. Kortom: Focussen!

Ik wens u en de uwen namens het bestuur 
gefocuste Kerstdagen.

Cees Postema
Voorzitter Sociëteit de Vereeniging
13 december 2008

Geboren:
Wout Hayo van Barneveld

zoon van Robin

... en bedankt voor de beschuit met muisjes.
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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
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Althans, dat had je gedacht! Toch?! Nou laten 
wij aan de tergende onzekerheid snel een eind 
maken. Ik(wij) heb(ben) prima gegeten. Daarom 
ook zo leuk omdat het precies die gerechten wa‑
ren, die je op een gewone dinsdagavond, na één 
dag hard werken, toch net niet even losjes uit de 
pols kookt. Klasse! Maar ja, daar ging nogal wat 
aan vooraf. Wat te denken van de intocht der gla‑
diatoren? Als ambteloos burger val je van de ene 
verrassing in de andere surprise. Wij zagen een 
nerveus ogende Ron en Carla Verschoor. Immers, 
wat dacht je wat? Op hetzelfde moment dat wij 
aan tafel gingen, had de KNVB verordonneerd, 
dat juist Feyenoord tegen AZ moest aftrappen. 
Nou is het leuk om te monitoren op de verras‑
send sterke rechtermiddenmoter Feyenoord. 
Maar je blijft toch gespannen. En met Ron na‑
tuurlijk ook Gertjan Verbeek. Later hoorden wij 
de uitslag. Janken! Hoewel de entree goed ver‑
zorgd was met een aangenaam glas champagne, 
zie je ineens dat je met een eenzame Johan van 
Kampen de tafels ingedeeld konden worden. Im‑
mers, Neerlands Hoop In Bange Dagen, Leo de 
Bruin en Wolf Janssen, waren zich reeds aan het 
warm lopen voor hun nieuwe bestuursfuncties. 
En Johan stond met bescheiden hulp bij de in‑
gang.
 
Feestneuzen en de juiste Kerstgedachte
Wij zagen met voorrang al die lieden met de 
feestneuzen op. En hoe! Immers, ons aller Ineke 
had weer reden om fraai te lachen , immers óók 
haar derde nazaat had haar HBO diploma ge‑
haald en dat vraagt om grote complimenten. Wij 
zagen Dick en Henriette van Rossum. Nou is het 
leuke, dat Heniette al jaren de showbusiness in 
wil. Zeker ook gezien de gave goudkorrels, die, 
prachtig verspreid op haar haar, armen en boe‑

zem verspreid waren. Adembenemend. Iets met 
een gewaagd trapezenummer of olifanten lijken 
wel een mooie nieuwe uitdaging voor Henriette. 
En Voorburg was natuurlijk knap vertegenwoor‑
digd. Er waren er zoveel van, dat ik begrepen 
heb, dat ze in Voorburg de elektriciteit maar 
uitgedaan hebben. Wij zagen Cees manmoedig 
gecoacht door Hare Majesteit Lies en een duide‑
lijk aan Sinterklaas geparenteerde Peter Robijns 
met zijn Marianne. En nou is dat maar een greep. 
Maar wat knapt zo’n avond daarvan op, met al 
die Voorburgers. Wij zagen ook Adrie Ten Tije, 
Joke Vos en Jeannine Andrea, die gezamenlijk 
borg hebben gestaan voor de gehele afname 
van een soepel vallend kledingstuk voor het bo‑
vengedeelte, in de belangrijke kleur rood. Prima 
gecoördineerd. En Miep Meuldijk? Natuurlijk, 
luid en duidelijk was ze aanwezig. Zij was zelfs 
vier kilo afgevallen, dat resulteerde, dat de extra 
bandjes aan haar feestjurk terecht de boel bij el‑
kaar hielden. Was zij vier kilo kwijt, bij haar doch‑
ter waren er wat kilootjes aangekomen. Maar 
wat wil je ook met een bevriende gynaecoloog. 
Een tweeling was de diagnose. Is dat feest of is 
dat feest? Het worden twee meiden en dat is 
weer spijtig voor opa Aad. Immers op deze wijze 
wordt de Ajax‑jeugd nooit bereikt. Neemt niet 
weg, dat Aad desondanks een prima grootvader 
is. Hij leert wel verdomd snel bij. En in wat voor 
tempo? 

Vele subtropische verrassingen in 
cadeauverpakking
Stef Koot was er natuurlijk met zijn subtropische 
verrassing in cadeauverpakking. Nee, Hennie 
zag er prima uit gehuld in haar baljurk. Alleen 
een misverstandje. Het leek velen, dat zij haar 
robe achterstevoren had aangetrokken, want 

  Kerstdiner 2008: 
pachter’s laaste luxe lekkertjes!
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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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een decolleté hoort nu eenmaal aan de voorkant 
te zitten. Mijn tafel was prima en ik dacht van 
velen. Even met Paul en Trix Groot gesproken. 
Zijn konden hun geluk niet op. Wat wil je ook 
met een fraaie dochter als Odette, die weer alles 
mag en haar handen vol heeft aan haar kinderen 
(leuk hè, Miep en Aad!), waarvan Peter Paul zijn 
handjes goed weet te gebruiken bij zijn zusjes’’ 
meerderheid. Af en toe een hengst en iedereen 
inclusief de au pair is weer bij de les. Wij heb‑
ben Rob en Mieke Jansen blij gemaakt. U moet 
weten, dat zij aan hun tweede jeugd begonnen 
zijn en het ultieme doel is een cabriolet te scoren. 
Het oog is gevallen op beduimelde plaatjes van 
een Peugeot 308CC. Nog niet te krijgen, maar de 
krant had ‘morgens goed nieuws. Eén exemplaar 
stond klaar in Breukelen, dus een fraaie voettocht 
naar Bereukelen ligt voor de hand. Koos en Jan‑
nie van der Kruk zaten aan tafel,. Maar dan Koos! 
Als het effen kan schuift hij aan bij een andere 
tafel voor de noodzakelijk contacten. En wat het 
plaatje afmakte, was een zwangere prachtige 
Daniella Jansen.

Voorzitter Cees Postema trapte 
uitdagend af
Tot het moment, dat voorzitter Cees Postema 
driftig maar gloedvol aftrapte. Het ging over 
klemtooooonen, zoals Heraaaaacles tegen NEC 
via het Kerstverhaal naar het gegeven, dat er 
vooral meer gefocust moest worden. Grote ver‑
rassing was dit jaar het optreden van een delega‑
tie jongens van het Haags Matrozenkoor.

Ook toetsenman Cor Steyn liet luid en duide‑
lijk van zich horen. Kijk, en dan wordt het ge‑
vaarlijk! Eerst zijn het nog de echte pioniers en 
avonturiers, die de dansvloer opgaan. Maar dit 
verschijnsel verspreidt zich als een olievlek. Eerst 
heb je natuurlijk een geweldige enkelblessure 
maar voordat je het weet, lig je in de uitdagen‑
de armen van Helen Kersten. Dat wil zeggen, ik 
beweeg terwijl Helen danst. Is toch een verschil 
de passodobles vlogen door de zaal. En hoewel 
je toch weer overmoedig wordt, was het prima. 
Een knap diner en een perfect op elkaar afge‑
stemd wijnarrangement.. Dat laatste was vooral 
een fantastisch gebaar van het Bestuur, die de 
kelen verantwoord vochtig hield.Een gebaar, dat 
wat mij betreft niet vaak genoeg herhaald kan 
worden. Wat mij betreft, ik kan volgende week 
zondag ook……! Wat als laatste opviel was, dat 
Menno Alkema, onze penningmeester, sinds hij 
de contributiefacturen de deur uit heeft gedaan, 
hij meteen gewapend is met een gloednieuw fo‑
totoestel. Hij liep knap te knippen. En nou maar 
niet vergeten, die prentjes op de website te zet‑
ten. 
Tenslotte een fraai chapeau voor de pachters en 
hun personeel. Het eten was prima, wij werden 
keurig bediend en dat maakte de avond af. Mo‑
niqe en Marijn bedankt en heel veel succes met 
jullie volgende carrierstap en mogelijke gezins‑
uitbreiding. Een heel waardig afscheid. En zo 
hoort het ook.

Lex van Hulst
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LORCA’S BRUID
Een voorstelling over de onmogelijke liefde van 
Emilia Llanos Medina, voor de (homosexuele) 
dichter Federico Garcia Lorca. Een waargebeurde 
geschiedenis die een gruwelijke wending krijgt 
aan het begin van de Spaanse burgeroorlog.

De teksten van Lorca, zijn gedichten en toneel‑
teksten zijn voor theatermaakster Zjuul Burge‑
ring een grote bron van inspiratie. Lorca en zijn 
personages waren op zoek naar echte liefde, een 
zoektocht die voor hen vaak niet goed afloopt. Het 
(on)vermogen van deze vrouw Emilia om echt lief 
te hebben, is het belangrijkste thema van deze 
voorstelling . Daarnaast komen ook o.a. het werk 
van Lorca zelf, zijn leven en de Spaanse burgeroor‑
log aan de orde.

In de moderne tijd zijn we vrij om in de liefde elke 
gewenste keus te maken, toch is er eenzaamheid 

en slagen veel mensen er niet (of slechts tijdelijk) 
in hun Grote Liefde vorm te geven. De behoefte 
aan de ultieme liefde is van overal en altijd en we 
willen een liefde zonder compromissen, een door‑
gaande grote passie. Een van de mogelijkheden 
om een zo grote ervaring te ondergaan is hem 
te dromen of alleen in de fantasie te beleven. Op 
die manier zal de hoofdpersoon Emilia haar liefde 
meemaken.
Het publiek kan zich met haar identificeren, maar 
zich tegelijk afvragen of dit de beste manier is om 
met het onvermogen om lief te hebben om te 
gaan.

In LORCA’S BRUID komt een aantal elementen sa‑
men:
‑ De prachtige gedichten van Lorca zelf, in de 

recente vertaling van Bart Vonck. Er worden 
9 gedichten gebruikt uit de bundels “Liedjes” 
(Meulenhoff �997) en “suites” (Meulenhoff, 
�998)

‑ Flamenco gitaar; Michael Benedik, een van 
Nederlands bekendste Flamenco gitaristen, zal 
met zowel traditionele flamenco muziek als met 
zijn eigen composities een belangrijke bijdrage 
leveren. Bovendien worden 3 liederen die door 
Lorca getoonzet zijn, gezongen.

De voorstellingen door Zjuul Burgering van de 
Stichting Oneffe kenmerken zich door een fysieke 
speelstijl, respect voor de gekozen literaire teksten 
en de liefde waarmee ze gemaakt worden. 

Toneel in de Sociëteit
Zondag 18 januari 2009 om 14.30 uur

In onze soos heeft een traditie van (familie)toneel bestaan. Mogelijk is die traditie weer nieuw leven 
in te blazen.
Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag wil Jan Burgering aan zijn familieleden en vrienden en aan 
de soosleden een toneelvoorstelling aanbieden op zondag �8 januari 2009 van �4.30 tot �6.00 uur. 
Na het toneelstuk is er een korte pauze waarin een drankje wordt aangeboden. Daarna is er een 
“nazit” waarin het publiek met de schrijfster/speelster Zjuul Burgering in gesprek kan gaan over het 
spel, de Spaanse achtergrondgeschiedenis en de muziek.
Deze voorstelling en het drankje worden aangeboden, maar gaarne een gulle gift in de doos op de 
bar voor de Vita Brevis Foundation ter nagedachtenis van ons sooslid Chris Kortleven, bestemd voor 
educatieve projecten in Zuid‑Afrika.
In verband met de plaatsruimte in de sociëteitszaal is tijdige aanmelding noodzakelijk, schrifte‑
lijk of telefonisch bij Jan, vóór �4 januari2009. Hieronder volgt een toelichting op het stuk.
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Paulien Haakma regisseert Zjuul Burgering op 
een manier waarbij zowel het kleine gebaar als de 
grote beweging oprecht zijn; ondertussen houdt 
het publiek ruimte voor zijn eigen gevoelens en 
interpretaties. 

LORCA’S BRUID is daarmee een voorstelling waar-
in oog, oor, hoofd en hart geraakt worden.

ú
FEDERICO GARCIA LORCA, 1898-1936
Geboren in een voor Spanje bewogen tijd, bevriend 
met kunstenaars die het tijdsbeeld mee bepaald 
hebben, zelf de grootste 20e eeuwse Spaanse schrij-
ver, en vermoord in de eerste weken van de Spaanse 
Burgeroorlog, 1936.

Jeugd
Federico Garcia Lorca, kortweg Lorca, is geboren 
en getogen in de buurt van Granada, als oudste 
kind in een welgesteld, maar sociaal voelend, 
grootgrondbezitters gezin. Zijn eerste jaren op 
het platteland zijn van cruciaal belang: hij hoort 
de verhalen en liedjes van zijn kindermeisjes en 
de plattelandsbevolking. Verhalen, liedjes en pop‑
penspelen die een bron van inspiratie zullen zijn 
voor alles wat Lorca in zijn latere leven op papier 
zet.
Hij verliest op jonge leeftijd een broertje aan her‑
senvliesontsteking en de dood van een bevriende 
herder maakt een onuitwisbare indruk op hem. 
Dood en verval zullen zijn hele leven een belang‑
rijke rol in zijn werk spelen.

Vrienden
Al vanaf jong speelt Lorca piano en hij heeft talent. 
Daarnaast is hij een geboren entertainer; hij houdt 
ervan in groepen mensen het middelpunt te zijn, 
de mensen te vermaken met verhalen, muziek en 
het voordragen van zijn gedichten. Hij is ijdel en 
kan het slecht hebben als iemand anders de show 
steelt, maar de meeste mensen vergeven hem dat 
graag, omdat hij zo’n stralend middelpunt is.
Hij is bevriend met vele grote kunstenaars. De 
componist Manuel de Falla kent hij al op jonge 
leeftijd. Met Salvador Dali heeft hij lange tijd een 
intieme vriendschap, die verbroken wordt als Lor‑
ca er te duidelijk blijk van geeft, zich ook seksueel 
tot Dali aangetrokken te voelen. Luis Bunuel be‑
hoort tot zijn vrienden, en als hij in Zuid Amerika 

Pablo Neruda ontmoet leidt deze vriendschap ook 
tot samenwerking.

Homosexualiteit
Lorca’s homoseksualiteit is in zijn vriendenkring re‑
delijk geaccepteerd. De openheid hierover in zijn 
werk ontwikkelt zich. Eerst lezen we vooral over 
zijn strijd met seksualiteit in het algemeen, pas in 
zijn latere werk geeft hij openlijk blijk van zijn ge‑
aardheid.

Werk
Federico Garcia Lorca is veelzijdig, hij schrijft po‑
ezie, toneelteksten en poppenspelen, geeft lezin‑
gen, tekent, schrijft liedjes en bewerkt traditionele 
Flamenco liederen. In al dit werk zit hij vaak op de 
grens van het experimentele en surrealisme.
Daarnaast regisseert hij een groep jongeren die 
vanuit het socialistisch ideaal, toneel brengt op het 
Spaanse platteland.

Spaanse Burgeroorlog
Lorca’s populariteit, homoseksualiteit en sociale 
betrokkenheid worden hem aan het begin van de 
Spaanse Burgeroorlog noodlottig.
Vanaf �93� is Spanje een republiek, waarin eerst 
de socialisten en later de conservatieven de dienst 
uitmaken. Het land is ernstig verdeeld. Conserva‑
tieven, de kerk en het leger aan de ene kant, so‑
cialisten, anarchisten en communisten aan de an‑
dere kant. En ook binnen het progressieve kamp 
is verdeeldheid. Uiteindelijk escaleert dit als in juli 
�936 een aantal generaals (waaronder Franco) 
de macht proberen te grijpen. De Burgeroorlog 
waarin de Duitsers en Italianen het conservatieve 
kamp steunen en de Russen en een internationale 
Europees/Amerikaanse groep het republikeinse 
kamp bijstaan, is een voorloper van de Tweede 
Wereldoorlog. Het is een oorlog zonder duidelijke 
frontlinie, om elke stad wordt gevochten.
In de zeer chaotische begindagen van de Burger‑
oorlog valt Granada al vrij snel in handen van de 
conservatieve Falange. Lorca duikt onder, maar 
wordt toch opgepakt. Na een aantal dagen in het 
stadhuis van Granada gevangen te hebben geze‑
ten, wordt hij uiteindelijk samen met een aantal 
anderen in Viznar, vlak buiten Granada, geëxe‑
cuteerd. Zijn graf is nooit teruggevonden, en het 
duurt tot �942 voor de familie uiteindelijk officieel 
te horen krijgt dat ‘Lorca aan oorlogsverwondin‑
gen is overleden op �9 augustus �936’.
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Aankoop
                                                          

PROPERTIES B.V. Verkoop

Bemiddeling 
van
onroerende 
goederen

v. Hogenhoucklaan 156
2596 TJ ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 328 39 06
06 531 83 004

Fax: 070 328 39 07
Email: info@dps-properties.nl

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER

Brood en Banket

                          Sinds 1795

Herenstraat 106 2271 CI Voorburg
Telefoon 070 386 45 03 Fax 070 387 40 55

Bemiddeling bij:
• Aan- en verkoop van beleggingen
• Onroerend goed portefeuilles
• Taxaties van beleggingen en kommercieel o.g.

SCHELTUSDUYN
Beleggingsmakelaardij B.V.

Dr. Kuyperstraat 14
2514 BB Den Haag
Telefoon 070 364 49 59
Telefax 070 356 26 78
Privé 070 386 58 48
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 1. Iemand gaat �2 uur slapen. Hij zet de wek‑
ker en wordt volgens die wekker om � uur 
wakker. Hoeveel uur heeft hij geslapen? Ant-
woord: 12 uur.

 2. Hoeveel maanden hebben 28 dagen? Ant-
woord: Alle maanden.

 3. Een dokter geeft je 3 tabletten en zegt: “Neem 
elk half uur een tablet in.” Hoelang doe je er 
dan mee? Antwoord: 1 uur.

 4. Hebben ze in Duitsland ook 5 december? 
Antwoord: Ja.

 5. Een boer heeft �6 schapen. Alle met uitzonde‑
ring van 9 gaan dood. Hoeveel levende scha‑
pen houdt hij over? Antwoord: Negen.

 6. Ergens staat een huis. Elke zijde heeft uitzicht 
op het Zuiden. Er loopt een beer langs. Welke 
kleur heeft die beer? Antwoord: Een witte 
beer ( het huis staat op de Noordpool).

 7. Wiens portret stond op het twintig gulden 
biljet? Antwoord: Twintig gulden biljet 
heeft nooit bestaan.

 8. Is het in Rusland toegestaan dat een man met 
de zus van zijn weduwe trouwt? Antwoord: 
Nee de man is dood.

 9. Kan iemand die ten Westen van de Missis‑
sippi woont ten Oosten zijn begraven? Ant-
woord: Nee de man leeft nog.

10. Hoeveel dieren van elk soort nam Mozes mee 
in zijn ark? Antwoord:  Niet Mozes maar 
Noach ging in de ark.

11. Deel 30 door een half en tel er �0 bij op. Wat 
is de uitkomst? Antwoord: 70.

12. “Je bent mijn zoon, ik ben niet je vader.” Wie 
heeft dit gezegd? Antwoord: De moeder.

13. In �9�2 werd een gouden munt gevonden 
met het opschrift “46 v. Christus”. Hoe oud 
is die munt? Antwoord:  46 jaar voor 
Christuis was nog niet bekend wanneer 
Christus geboren zou worden.

14. Heeft een nachtwaker recht op pensioen als 
hij overdag sterft? Antwoord: Nee, niet na 
zijn dood.

15. Iemand gaat een donkere kamer binnen met 
een doosje lucifers. Hij wil licht. Er zijn daar 
een olielamp, een kaars en een open haard. 
Wat zal hij het eerste aansteken? Antwoord: 
De lucifer.

16. Iemand heeft een kast met �2 rode en 8 
zwarte sokken die door elkaar liggen. Het is 
pikdonker. Hoeveel sokken moet hij pakken 
om een gelijk gekleurd paar te hebben? Ant-
woord: 3 stuks.

17. Een dokter in Nijmegen heeft een broer in 
Maastricht, maar die broer in Maastricht heeft 
geen broer in Nijmegen. Hoe zit dat? Ant-
woord: De dokter is zijn zus. 

18. Er is een put van 20 meter diep. Helemaal 
onderin zit een slak. Deze wil naar boven en 
begint te klimmen. Overdag stijgt hij 5 meter 
maar ‘s nachts daalt hij 4 meter en dat gaat 
zo elke dag door. Na hoeveel dagen heeft hij 
de rand van de put bereikt? Antwoord: Na 
zestien dagen.

19. Wat brandt langer: een dikke of een korte 
kaars? Antwoord: Geen van beide, ze 
branden korter. 

20. Stelt u zich eens een (droge) vijver voor, 
waarin zich een bloempje bevindt. Iedere 
minuut verdubbelt het aantal bloempjes 
zich. Om twaalf uur ‘s middags is de vijver 
helemaal vol. Op welk tijdstip is de vijver half 
vol? Antwoord: Om 1 minuut voor 12. 

Helaas hebben slechts zes soosleden de test ge‑
maakt en ingestuurd. De enige die alle 20 vra‑
gen correct heeft beantwoord (ge‑googled) is 
onze Steven Boom, met als beste tweede Her‑
man Schoonman, die slechts � vraag (�4) deels 
fout had. Vooral vraag �0 was voor velen een in‑
stinker.
Steven krijgt van mij zodra wij op de sociëteit 
aanwezig zijn de prijs uitgereikt.

Met vriendelijke groet,   Ed Croqué

Oplossing intelligentie test
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Renovatie
Onderhoud
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Tel. (070) 324 25 93 Fax: (070) 324 44 31
www.weimar-herenmode.nl koos@weimar-herenmode.nl
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dinsdag t/m vrijdag van 08.30-17.30 uur - zaterdag van 08.30 - 17.00 uur 
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Stuyver
Makelaardij o.g.

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

(VER)KOOP  (VER)HUUR  TAXATIES  BEHEER
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Het CNS biljartseizoen is alweer een aantal 
maanden aan de gang en onze 3 teams heb‑
ben wisselende successen. Zo werd door team 
� B Hilversum verslagen met 67 – 4�, maximale 
punten te halen zijn 72!
Een aantal weken geleden ging het A team op 
bezoek bij Haarlem. Per Pontiac “bus” werd de 
reis begonnen en al snel bleek, dat de Tom Tom 
geen ontvangst had. Geen nood, er zaten nog 
6 Tom Toms in de “bus” met allemaal een ver‑
schillende route, dus kwamen we een kwartier 
later dan was afgesproken op de plaats van be‑
stemming aan. Tot aan de laatste wedstrijd liep 
het gelijk op, maar toen zakte jammer genoeg 
deze laatste speler volkomen in elkaar en dus 
verloren wij ook deze partij. Ondanks dat werd 
de terugreis met goede moed begonnen met de 
“reserve” chauffeur (ik zal de naam van de ge‑
neraal niet noemen) achter het stuur. De kortste 
weg (met vele drempels) werd door Tom Tom 
Mesters aangewezen en zowaar vóór zonsop‑
komst zaten wij weer bij moeder de vrouw 
thuis.

Apeldoorn was de volgende tegenstander van 
het A team en wel in het verre oosten. Weder‑
om per bus, maar nu met Tom Tom Marius die 
de weg naar en in Apeldoorn als zijn broekzak 
kent.
Door foute gemiddelden onzerzijds gingen wij 
ook hier de boot in en intussen buiten maar 
sneeuwen!
Na ons verdriet een beetje weggespoeld te heb‑
ben met wat geestrijk nat kregen wij te horen, 
dat het op de Nederlandse wegen een grote 
puinhoop was. Besloten werd, nooit meer per 
“bus”te reizen maar alleen per NS.
Eerst dan maar een hapje eten met natuurlijk 
een drankje, nou dat kan in Apeldoorn heel 
goed, dus wij naar “Poppe” waar Stef probeer‑
de er een nieuwe mooie kleindochter bij te krij‑
gen, die ons aan het bedienen was. Toch vond 

zij haar eigen opa liever, dus ze wilde niet mee 
naar Den Haag. Jeroom en Piet waren reeds per 
trein naar huis, want de Sint stond bij hun al op 
de stoep.
Om 8 uur werd de terugreis aangevangen, met 
dit keer “reserve” chauffeur Andries aan het 
wiel. Nog vóór wij de weg op kwamen, lag een 
speler al heerlijk te ronken tot aan de Nieuwe 
Uitleg!
Aangekomen bij de soos in Den Haag nam 
chauffeur Marius het stuur weer over voor het 
laatste stukje naar huis zonder alcohol con‑
troles! Trots vertelde hij, dat er een sluiproute 
bestaat vanuit de Kazernestraat naar Schevenin‑
gen en wel via de Zeestraat.
O, o wat een schrik, bij Panorama Mesdag ston‑
den een aantal mensen in uniform met rode 
lampen te zwaaien en moesten we stoppen. Bij‑
rijder Jan Kersten liet een kleine vloek horen met 
daarbij de mededeling: ”Nu ben je de klos!” 
Enfin, raampje open, zegt meneer de agent: 
“Weet u waarvoor u hier staat?” “Jazeker, al‑
coholcontrole”. “U moet diep ademhalen en 
dan blazen, ik zal zeggen stop. Doorgaan met 
blazen… doorgaan …. stop maar”. Een hele tijd 
tuurde de agent op het apparaat en het klop‑
pen van het hart van de bijrijder was duidelijk 
te horen!
“Goed meneer, bedankt voor uw medewerking, 
u kunt verder rijden!”.
Vraagt u Jan Kersten zelf maar wat hij toen te‑
gen ondergetekende zei!

Marius Roeterdink

Biljarten



Tussentijds bericht 
van de bibliothecaris

Scherpe waarnemers die bovendien (bij-
na) wekelijks het woensdagse soosgebeu-
ren met hun aanwezigheid opluisteren, 
zullen het al hebben opgemerkt: er is iets 
aan de hand in de bibliotheek.
Er hangt een blauwachtig waas vóór de 
boekenschappen, en op gele plakkertjes 
verzoekt ondergetekende vriendelijk 
doch dringend om geen boeken mee te 
nemen of te verplaatsen. Hij gaat zelfs zo 
ver, dat hij alle soosgenoten die ooit boe-
ken hebben meegenomen maar deze om 
welke reden dan ook (nog) niet hebben 
teruggebracht, dringend verzoekt om 
dat alsnog te doen.

Wat gebeurt er daar in die bibliotheek?
Antwoord: we zijn bezig met een (periodieke) 
opruiming, en voegen daar meteen een reor-
ganisatie van ons boekenbestand aan toe.

Eerst iets over de opruiming. Een deel van 
ons boekenbezit is sterk verouderd. Echt goede 
boeken verouderen natuurlijk nooit, maar als er 
al jaren geen vraag meer is naar een bepaald 
boek in onze collectie, dan wordt het tijd dat zo’n 
boek zijn plaatsje in de kast ter beschikking gaat 
stellen. Tenminste, als de bibliothecaris vanuit 
zijn verantwoordelijkheid meent dat het boek 
geruimd kan en mag worden. Hij gaat daarbij 
niet lichtzinnig te werk: onze soosvoorvaderen 
hebben er immers indertijd via hun contributie‑
penningen aan meebetaald. Dus het moet voor 
hem overduidelijk zijn dat zo’n boek niet meer 
in een behoefte voorziet. En als dat zo is, dan 
gaat met zijn fiat periodiek dus de bezem door 
de kast (met dank voor het eertijds verschafte  
leesplezier) en komt er plaats voor nieuwe aan‑
winsten. Over die nieuwe aanwinsten bericht 
ondergetekende geregeld in Forum.

Nu iets over de reorganisatie. Sinds het 
bescheiden begin van onze bibliotheek werden 
nieuwe boeken gewoon toegevoegd aan wat 
er al was. De nummering was geen probleem: 
elke aanwinst na 00� kreeg gewoon het volgen‑
de nummer. Van een alfabetische volgorde op 
schrijversnaam was geen sprake. Dat werd op 
den duur natuurlijk erg onoverzichtelijk, want 
van auteurs die met meer boeken vertegen‑
woordigd waren, stonden de boeken vaak ver 
van elkaar. 
De onoverzichtelijkheid werd nog vergroot door 
het feit dat door die strikte dóórnummering al‑
lerlei genres van boeken door elkaar kwamen 
te staan. Zo stond bijvoorbeeld een roman van 
Ludlum of Konsalik broederlijk naast een ge‑
schiedenisboek over de �4e eeuw. En een boek 
over een vorm van kunst of over een stad of 
land (over Den Haag bijvoorbeeld, of over Ne‑
derland) werd weer dáárnaast geplaatst.

Er zal daarom een nieuwe indeling van de 
boekenkast komen. Er komen drie afzonder-
lijke afdelingen. En er komt een catalogus 
met per afdeling een alfabetische auteurs-
volgorde.

onze 
bibliotheek
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In Afdeling A komen alle boeken die we sa‑
menvatten onder de genrenaam FICTIE:
* Nederlandse (en in het Nederlands vertaal‑

de) romans, novellen en verhalen, en
* Varia in proza en poëzie
In de Afdelingen B en C verzamelen we de 
NON-FICTIE :
In Afdeling B 
* Boeken en plaatwerken over Den Haag (en 

omstreken), en over
* Nederland en andere landen
In Afdeling C
* Naslagwerken
* Algemene informatie‑ en documentatie‑

werken, en
* Varia op het gebied van wetenschap, 

kunst, cultuur, maatschappij, sport en 
spel

Hoe ver zijn we met de 
werkzaamheden?
De nieuwe, nu op auteursnaam alfabetische 
catalogus met de rubricering A, B en C is al 
bijna klaar. Wat echter het meeste werk is, is 
de verplaatsing van de boeken volgens de 
bovengenoemde  herindeling van de boe‑
kenkast en –planken, en de herschikking van 
het boekenbezit op alfabet. En vooral: de 
etikettering op de rug van elk boek. Tot dát 
allemaal klaar is, zult u echt nog wat geduld 
moeten opbrengen.  

Dringend verzoek ik alle soosleden om 
voorlopig geen boeken mee te nemen, 
al is de leeshonger nog zo groot. Zodra dat 
weer kan, zal ik u waarschuwen, en de (een‑
voudige) regels voor het lenen en terugbren-
gen bekend maken.
Bedwing uw ongeduld en bedenk: het is 
veel werk, en ondergetekende heeft nog wel 
iets meer te doen. Ondanks zijn pensione‑
ring is zijn tijd beperkt. Dat geldt ook voor 
zijn trouwe hulp en collega Bert Lemckert.

Dank voor uw begrip.

Karel Korswagen, bibliothecaris



Damesgroep 
Sociëteit “De Vereeniging”

Januari 2009

Dinerbijeenkomst
Het nieuwe jaar staat voor de deur, 

dus wens ik u ALLEN een

GEZOND, GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 2009

Tijdens onze laatste bijeenkomst, waarbij het 
reusachtige aantal van 27 dames aanwezig was, 
namen wij afscheid van het pachterspaar en 
Ineke, die ons zo lang bediend heeft.
Toen kon ik melden, dat er voor ons voor de 
maand januari 2009 geen verandering zal op‑
treden. Dat betekent, dat onze eerstvolgende 
DINERBIJEENKOMST zal plaatsvinden op

donderdag 22 januari 2009
in het Sociëteitsgebouw

bar open vanaf �8.00 uur, diner circa �9.�5 uur

Voor deze dinerbijeenkomst, waar drankjes en 
diner voor eigen rekening zijn, kunt u zich 

opgeven bij de locatiemanager van 
Boenk & de Groot, Tessa

tot
dinsdagmorgen 20 januari , 12.00 uur

telefoon  070 - 364 31 42

Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kunnen 
zijn, belt u dan eveneens de locatiemanager Tessa. 
Het is mogelijk, dat de voicemail aanstaat, spreekt u 
dan bij zowel aan‑ als afmelden duidelijk uw naam 
en telefoonnummer in.  De band wordt regelmatig 
afgeluisterd.

Na januari treden er veranderingen op, wat voor de 
Damesgroep betekent, dat de dinerbijeenkomsten 
op dinsdagavond zullen plaatsvinden, te beginnen 
op 24 maart.

Wat zou het fantastisch zijn, als ik op 22 januari weer 
net zoveel enthousiaste dames mag begroeten als in 
november en wie weet ook nieuwe dames mag ver‑
welkomen. Het zou een prachtige start zijn voor het 
nieuwe jaar.

Eveline Lansink
Tel. 070 3 55 99 67

e‑mail: hj.lansink@planet.nl
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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)

HET FORUM  20 DECEMBER 2008
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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
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Met Flip Knijnenburg uit ‘s Gravenhage,
Bestaat mijn relatie uit meerdere lagen.
In ons soos-smoelenboek zit ik klem,
Tussen mijn vader en hem.
De rest kan je me na het diner vragen!

Groet Hans LIMERICK
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co
m Les Jardins du Château d’Olonne

• Atlantische kust - Vendée, 800 m van zee
• Luxe vrijstaande vakantiehuizen met privé zwembad 

voor 4, 6 of 8 personen
• Nederlandstalige receptie
• Hele jaar geopend
• Tennisbaan
• 5 gerenommeerde golfbanen in directe omgeving

Voor een brochure-aanvraag kunt u bellen: 0033 2 51 23 63 67 
of mailen: jardindolonne@wanadoo.fr

28 rue du Pré Etienne
85180 Le Château d’Olonne

France

Don’t ever question the bravery of US soldiers!
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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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Wonen
Bedrijfs Onroerend Goed
Vastgoed Management


