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                             Sociëteit ‘De Vereeniging’
Kazernestraat 38b - 2514 CT ‘s-Gravenhage - tel. 070-3643142 - www.societeitdevereeniging.nl

Kopij inleveren vóór 20 augustus bij Herman Schoonman

 Functie Functie Telefoon
 Verantwoordlijkheid jaar 

Bestuur
Cees Postema Voorzitter  3° 070 ‑ 323 88 �7
Gerard Hoogerwerf  Secretaris 5° 070 ‑ 323 99 86
Menno Alkema  Penningmeester 2° 070 ‑ 346 46 52
Cees Buskens Commissaris Gebouwen 28° 070 ‑ 386 �5 56
Wolf Janssen Commissaris Interne Zaken �° 070 ‑ 323 4� 59
Leo de Bruin Lid �° 070 ‑ 360 32 66
Peter Robijns Lid �° 070 ‑ 386 �7 40

Administratie   
Jan Kersten  5° 070 ‑ 448 08 59

Ballotagecommissie   
Koos van der Kruk Voorzitter 7° 070 ‑ 366 55 75
Hans Eijzenbach  Secretaris 4° 070 ‑ 35� 25 69
Dick Meuldijk  Lid 5° 070 ‑ 347 55 45
Lex Rozenboom  Lid 3° 070 ‑ 399 �5 56
Paul Groot  Lid 2°

Bibliothecaris   
Karel Korswagen  Bibliothecaris  070 ‑ 328 �8 92

Web-site   
Ed Croqué  Beheerder 3° 070 ‑ 34� 32 89
Gerard Hoogerwerf Vertegenwoordiger Bestuur �° 070 ‑ 323 99 86

Exploitatiecommissie   
Leo de Bruin (bestuur) Voorzitter �° 070 ‑ 360 32 66
Rien Meijer  Lid �° 070 ‑ 390 07 77

Het Forum   
Herman Schoonman  Redacteur 6° 070 ‑ 368 75 57
Lex van Hulst   3° 070 ‑ 387 66 47
Rob Jansen  �° 070 ‑ 346 53 80

Het Gezelschap Anonymus   
Johan van Kampen Voorzitter �° 070 ‑ 402 0� 57
Wolf Janssen Vertegenwoordiger Bestuur �° 070 ‑ 323 4� 59 

Kascommissie   
Jan Beekhuizen  Voorzitter 2° 070 ‑ 397 66 39
Rob van Hulst  Lid 2° 070 ‑ 387 �0 97
Paul Groot  Lid 2° 070 ‑ 399 �5 56

Restauratiecommissie   
Cees Buskens  2° 070 ‑ 386 �5 56
Gerard Hoogerwerf  2° 070 ‑ 323 99 86
Stephan Loomans  2° 0�72 ‑ 58 63 70

Contact Zieken   
Marius Roeterdink Namens het Bestuur 4° 070 ‑ 345 47 �9



WERKPLAATS:
Dekkershoek 69

2552 DB Den Haag
Tel.: 070 397 52 38
Fax: 070 397 26 41

www.jornathdehaas.nl

Onderhoud         Verbouwingen       Betimmeringen

Philipsstraat 3• 2722 NA Zoetermeer • Tel. 079 342 15 61 • Fax 079 342 40 92 • e-mail: hooymans46@zonnet.nl
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Het Diës diner
Op 7 mei was het weer zover, wij vierden met in 
totaal 8� leden en � aspirant onze �58ste verjaar‑
dag. In de sfeervolle ambiance was het uitermate 
gezellig. Zij die verhinderd waren hebben echt 
wat gemist. Jammer was het dat men het ken‑
nelijk nodig vond vóórdat de bel gegaan was, al 
de tafels te bezetten.

Het Gezelschap Anonymus
Het Bestuur heeft met respect kunnen zien hoe 
Johan en Rob zich hebben ingezet voor Anony‑
mus. Met hulp van Leo en Wolf vanuit het Be‑
stuur lukte het toch een aanzet te geven voor 
een mooi voorjaarsfeest. Gelukkig hebben een 
paar leden ingezien dat dit geen houdbare situ‑
atie kon zijn. Rob van Hulst, Jan Kersten en Paul 
Vos zijn bereid zich mede voor Anonymus in te 
zetten. Rob wordt de nieuwe voorzitter en Johan 
de secretaris.
Alle heren worden bedankt voor hun bereidheid 
zich voor de anderen in te zetten.

De wervingscommissie
Cornelis kempen heeft te kennen gegeven zijn 
functie als voorzitter ven de wervingscommissie 
neer te leggen. Onze jaarlijkse brainstormsessie 
staat geagendeerd voor juni as. en één van de 
onderwerpen is het functioneren van de com‑
missie. Vorig jaar is de opzet van de commissie 
gewijzigd; door het ontbreken van inzet heeft 
dit helaas niet gewerkt. We komen ongetwijfeld 
meet een nieuwe opzet, helaas zonder Cornelis. 
Onderstaand een gedeelte van de brief waarin 
het Bestuur Cornelis bedankt voor zijn inzet

Beste Cornelis,

Zojuist heb ik je brief ontvangen waarin je aangeeft 
de functie van voorzitter/lid van de wervingscom-
missie te beëindigen. Je geeft aan dat - gelet op je 
leeftijd - je van mening bent, dat deze functie beter 
door een jonger lid kan worden vervuld in het be-
lang van de Sociëteit.

Van achter de bestuurstafel

Dat laatste Cornelis is tekenend voor jouw persoon-
lijke instelling, dienstbaar zijn aan het collectief.

Wij respecteren jouw besluit, maar willen toch even 
stilstaan bij het resultaat van jouw inzet in de af-
gelopen jaren. Er is niet vastgelegd wanneer je in 
deze commissie bent verkozen, noch wanneer je 
de functie van voorzitter hebt aanvaardt, maar het 
moet in de vorige eeuw zijn geweest. 
In het ledenboekje staat als introducent bij menig 
lid “de wervingscommissie” als bewijs dat - zeker 
in het verleden - de commissie uitstekend werk 
heeft gedaan.

Aanvragen voor het lidmaatschap
In overleg met de Ballotagecommissie heeft het 
bestuur besloten de aanvraagprocedure wat aan 
te passen op onderstaande punten.
• Na het verlenen van de status van aspirant 

door het Bestuur zal het kandidaat lid zich zelf 
komen voorstellen tijdens het woensdagavond 
diner. Dit voorstellen mag eventueel door de 
introducent worden gedaan.

• Voorts is onderstaande passage opgenomen 
in de aanvraag:

De aspirant op zijn beurt is bereid actief te zijn in 
het belang van de Sociëteit en heeft ten overstaan 
van de ballotagecommissie verklaard dat hij:

• Kennis heeft genomen van de vigerende Sta‑
tuten en het Huishoudelijk Reglement en ge‑
durende zijn lidmaatschap daarnaar zal han‑
delen.

• De gebruikelijke omgangsvormen tussen de 
leden en de aspiranten en de mores en de tra‑
dities van de Sociëteit zal respecteren en nale‑
ven.

Aansluitend hierop is onderstaande wijziging 
van het H.R. geformuleerd die u op de eerstvol‑
gende Algemene vergadering ter goedkeuring 
zal worden voorgelegd.
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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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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



Artikel 03  LEDEN
Van leden als gedefinieerd in Statuten artikel 
03 wordt verwacht dat zij zich actief inzetten 
voor de instandhouding van de Sociëteit.

Reclame uitingen in de Sociëteit en 
naar de leden toe
Het bestuur heft ten aanzien hiervan aanvullende 
maatregelen genomen (zie hiernaast).

De Web-site
Nu de web‑site geaccepteerd is als communi‑
catiemiddel naar buiten toe en tussen de leden 
gaan Ed en ik proberen het geheel wat gebruiks‑
vriendelijker en toegankelijker te maken. Om 
deze plannen te realiseren zijn we afhankelijk van 
Trilab en daar dat geeft tot op heden nog niet het 
door ons gewenste resultaat.
De opzet is een “Windows balk“ waarop de items 
Home, Historie, Organisatie, Lidmaatschap, ac‑
commodatie, contact, sponsors en Leden kun‑
nen worden aangeklikt. 
Klikken jullie op leden dan volgt een uitrol 
scherm met Statuten, Huishoudelijk Reglement, 
Algemene Ledenvergadering, Bestuur en Com‑
missies, het gezelschap Anonymus, Ledenlijst, E‑
mailadressen van leden, Foto,s van festiviteiten, 
Activiteiten, Het Forum en Menu’s.
Als jullie dit lezen hopen we dat ons doel inmid‑
dels gerealiseerd is.

Gerard Hoogerwerf, secretaris

Reclamebeleid

In de afgelopen periode is het regelmatig 
voorgekomen dat leden aan alle andere le‑
den van de Sociëteit, via email, reclame‑uitin‑
gen hebben gestuurd.
Hierover zijn dusdanig veel klachten geko‑
men dat het Bestuur zich genoodzaakt voelt 
enkele regels hiervoor op te stellen.
(Betaalde) reclame is mogelijk op de website, 
in het Forum en het ledenboekje.
Voor het gebruik van het e‑mailbestand geldt 
voortaan het volgende:
Elk lid mag (na overleg met het Bestuur) een‑
malig een mail naar de overige leden zenden, 
waarin wordt aangegeven wat er aangebo‑
den wordt. In deze mail moet aan  de leden 
worden gevraagd of zij in de toekomst willen 
blijven worden voorzien van informatie.  
Indien een lid dit aangeeft is er vanzelfspre‑
kend geen bezwaar die informatie voortaan 
via mail te verzorgen. 
Indien een lid echter afwijzend of helemaal 
niet reageert dan dienen verdere mails ach‑
terwege te blijven.

Wij rekenen erop dat een ieder zich aan deze 
regels zal houden.

Namens het Bestuur 

Wolf Janssen, commissaris Interne Zaken
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Thomsonplein 18
2565 TK ‘s-Gravenhage
Tel. (070) 3450418 / 363 93 37
Fax (070) 3455756 Eigen atelier



Heren,
In de eerste plaats natuurlijk gelukgewenst met 
de verjaardag van onze Sociëteit! Het is een 
goede traditie om elk jaar daar stil bij te staan 
en op gepaste wijze uitdrukking te geven aan 
dit instituut, want zo mag je onze Sociëteit na al 
die jaren toch wel noemen.
De juiste datum is natuurlijk � mei, maar van‑
wege de voorjaarsvakantie vieren we de Diës 
vandaag.

Bij de voorbereiding van een rede als deze is 
het jubileumboek altijd een bron van inspira‑
tie, maar daarnaast kan de zoekmachine Goo‑
gle ook wel diensten bewijzen. Zo las ik dat het 
op de oprichtingsdatum � mei �85� 8,� graad 
Celsius was en dat er 2,8 mm neerslag op die 
dag is gevallen. Een koude dag dus toen. Maar 
voor de eerste president Diepenheim c.s. was 
dat geen reden om zich te laten weerhouden 
onze Sociëteit op te richten. Het ging natuurlijk 
om de intentie waarmee de oprichting een feit 
werd. En het waren warme gevoelens die aan 
die intentie ten grondslag lagen en in de meer 
dan  anderhalve eeuw dat onze Sociëteit nu be‑
staat zijn die gevoelens door velen beleefd en 
gevoeld.

Nog steeds is het boeiend om uit het eerste re‑
glement te lezen dat het doel der Sociëteit is 
het bevorderen van het onderling genoegen 
en ieder lid verbindt zich door toetreding door 
vriendschappelijk omgang en eensgezindheid 
daar het nodige aan bij te dragen.
En dat al meer dan anderhalve eeuw! Een uit‑
gangspunt dat nog steeds actueel is en dat op 
ieder van u een appel doet om actief bij te dra‑
gen aan het wel en wee van de Sociëteit.
 
Iets minder oud is het Haags gemeentearchief, 
namelijk �25 jaar. Vorige week zijn overal in de 
stad grote bilboards geplaatst met oude foto’s 

Diësrede 6 mei 2009 door Cees Postema

Oud en Nieuw

van de plek waar het bilboard is geplaatst. Een 
leuk initiatief dat laat zien wat er zo in de loop 
van de tijd kan veranderen. Voor wat betreft 
onze eigen historie is het leuk om te melden 
dat bij het opruimen van archiefkasten de eerste 
steen die in �853 gelegd werd terug is gevon‑
den. We zullen hem een passende plaats gaan 
geven.
In het kader van de restauratie van ons pand 
loopt op dit moment een historisch onderzoek 
naar de herkomst van de wandschilderingen. 
Het is nog iets te vroeg om al resultaten te mel‑
den, maar dat er nieuwe gegeven naar voren 
komen lijkt vrijwel zeker. 

Zo heeft elke tijd wel weer bijzonderheden. Wie 
had zo’n twintig jaar geleden een idee bij het 
woord Tom Tom, of googelen, of sms‑en of mo‑
bieltje. Nu ja, zo kan ik wel doorgaan.
Door de komst van de computertechnologie is 
er veel veranderd in de maatschappij. En toch 
doorstaat onze Sociëteit met ups en downs 
steeds weer de veranderingen. Natuurlijk gaan 
we ook met de tijd mee. Onze website heeft na 
een aarzelende start nu toch een duidelijk be‑
tere bezoekersscore en de digitale fotogalerij en 
de oude Forums zijn leuk om op een regenach‑
tige zondagmiddag nog weer eens in te kijken. 
Het aan‑ en afmelden kan gemakkelijk digitaal. 
Diverse berichten kunnen snel via e‑mail ver‑
zonden worden en ga zo maar door.
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Maar wat altijd blijft is toch het meest primai‑
re in de beleving: het genoegen om elkaar te 
ontmoeten, een borrel te drinken of met elkaar 
leuke dingen te doen. Of het dan om golfen, 
motorrijden, biljarten, reizen, kaarten of kege‑
len gaat doet er dan niet veel toe. Het genoegen 
zit hem in de ontmoeting. En laten we dat zo 
houden. 
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Heren, alvorens het glas te heffen op onze kan ik 
u melden dat er vandaag nog drie jarigen in ons 
midden zijn! Een aantal van hen zal vandaag 
ook een glas aanbieden. 

Op hun gezondheid en op het welzijn van onze 
Sociëteit!

Prima Diësdiner, gered in blessuretijd!

f

Blessuretijd? Jazeker! Immers � mei is � mei. 
En voor alle duidelijkheid is 6 mei het net ef‑
fen niet en dus speelden wij in blessuretijd. Te 
groot voor het tafellaken. Te klein voor servet! 
Of zoiets. Tenslotte wordt ook de eigen verjaar‑
dag op dezelfde dag gevierd. En bij mijn weten 
is het slechts uiterts zelden voorgekomen, dat 
in Nederland het Hoogheilig Kerstfeest op 3 en 
4 januari gevierd is geworden. Wij kunnen er 
natuurlijk nog eens een prettige discussie aan 
wijden, maar ik blijf bij � mei. 
Was er dan helemaal niets goed aan het Dies‑
diner ? Ho, ho, ho! Wat heet?! Het was perfect. 
Een geweldige ambiance. Een fraai opgetuigde 
Sociëteitszaal. Een aparte skybox voor het Be‑
stuur En dus een duidelijk onderscheid met de 
‘’gewone man’’. Overigens ‘’gewoon’’? Prima 
geconfectioneerd en gekostumeerd waardoor 
vele ‘’obers’ en heren in donkere carrièrepakken 
aan de dis aanzaten. Kortom, wat een genot om 
zo samen iets te vieren.. Maar ja, alleen die da‑
tum? Oh ja, daar hebben wij het al over gehad. 
Er was echter veel te genieten. 

Marco van Basten en de vacature ’bank’
Wij zagen weer eens Willem Middelburg bin‑
nenkomen, rood/wit gestrikt en dat precies 
vijf minuten nadat Marco van Basten de vaca‑
turebank weer meer glans had gegeven. Nou 
vond ik Aad Meuldijk erg stil. Wellicht ruikt hij 
zijn kans bij Ajax. Tenslotte was Kees Rijvers ook 
niet meer de jongste. Overigens was er enige 
onduidelijkheid over het aanvangsuur van dit 
diesfeest. Moeten wij zelf gewoontegetrouw 

normaal op woensdag de lichtpunten aan‑
doen, nu was de Barruimte bij binnenkomst 
al royaal bezet. Gelukzalig zagen wij een Hans 
Knoester vertellen over zijn avonturen met de 
Cabrio BMW Z3. Wij hadden immers drie mooie 
dagen gehad. Begrijpelijk, dat Hans zijn kansen 
rook en de Boulevard onveilig maakte met zijn 
bijgekluste open bolide. De familie Overdevest 
voltallig aanwezig! Jazeker, klasse! Onder aan‑
voering van Ery stond de hele aangetrouwde 
mannenhap keurig in het gelid. Wij hebben 
Ery gemist. Hij heeft echter verrekte goed werk 
geleverd met de verzorging van zijn vrouw, die 
met enkele botbreuken wat aan huis gekluisterd 
was. Chapeau! 

Golfsectie had stevige ondergrond
Ook de veelal wat golvende Golfsectie kwam 
met een houten kop, of is dat toch niet de zwaar‑
ste club(?) de feestvreugde wat oppimpen. Die 
‘’houten negen’’, was nog niet zo slecht geko‑
zen. Immers op de derde maandag van april was 
het aantal aspiranten met �6 liefhebbers per bus 
naar Enkhuizen getrokken. Leuk gespeeld, leuk 
gelobbyd, leuk geluncht, leuk gepraat, leuk 
gedineerd en toch ook bescheiden geborreld. 
Immers, zelfs bij de buren werd de wijn uit de 
kelders geroofd, dat was althans het verhaal, 
Want bij het afscheid waren door die zestien 
hobbyisten 34 flessen wijn geconsumeerd na 
dat dagje ‘’natuur’’. Ludy de Winter? Natuur‑
lijk! 72 Jaar en toch gewoon solliciteren. En dan 
ook nog aangenomen worden. Ludy, het moet 
niet gekker worden. Immers, in een grijs en 



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

Soosvrienden
dienst

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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ver verleden, hield de polderlandse ingezetene 
op met 65 jaar. Het is weliswaar effen terug, 
maar het waren mooie tijden. Een hypotheek 
was nog een hypotheek, zullen wij maar zeg‑
gen. En wij zagen ook Erik Padding weer eens, 
hartstikke leuk! Toch wordt hij ervan verdacht 
een speciaal lijntje te hebben vanuit de Benoor‑
denhoutseweg naar de Kazernestraat. Immers, 
hij houdt zich wel erg stikt aan de diesviering. 
Even voor alle duidelijkheid Erik, wellicht is het 
je ontschoten, maar wij zijn toch al gauw weer 
een tijdje ook op de doordeweekse woensdag‑
avond gewoon open. Zie maar….! Geteld werd 
er toch ook weer. Tafelgenoten hadden met de 
zakjapanner alweer uitgerekend, dat wij met 88 
man aanwezig waren. Ja, dat zijn nog eens op‑
komsten. 

Fraaie opkomst, zou ook leuk zijn 
voor Anonymus
Je zou alle aanwezigen eigenlijk alvast de uitno‑
digingen voor de Anonymusfeesten uitdelen. 
Dan kan er mee geprofiteerd worden voor al die 
mooie avonden op onze Sociëteit En bovendien 
kan in huiselijke kring alvast gediscussieerd wor‑
den over deze partijen en wordt ook daar wel‑
licht de opkomst wat enthousiaster. Komt goed. 
Wij hebben zojuist zo’n beetje (haast) iedereen 
besproken maar nog geen letter op papier gezet 
over de voedseldroppings. Kort en goed: ‘’dik 
voor elkaar’’. En zoals het zovaak gaat moch‑
ten 88 heren mee profiteren van een prachtige 
maaltijd. Dus daar hoeven wij het niet meer over 
te hebben. Alleen zagen wij wat vraagtekens bij 
de (dop‑)erwtensoep. En was een aantal heren 
toch teleurgesteld dat de vette Hemaworst niet 
synchroon liep met het uitserveren van de erw‑
tensoep. En ook de altijd weer dorstige leden, 
werden op hun wenken bediend. Een fraai ape‑
ritief namens het bestuur en drie leden, die hun 
verjaardag met ons wilden vieren. Derhalve een 
voortreffelijk wijnarrangement, dankzij, Bert 
Uphof, Peter Robijns en Peter Dady. Daarom 
nogmaals hulde voor het ‘’bruidspaar’’. Wij 
wensen jullie weer een fantastisch jaar in uitste‑
kende gezondheid met alle daarbij behorende 
voorspoed. Bedankt! 

Voldoende goede, snelle, duidelijke en 
kritische sprekers
Er werd goed, veel, kritisch en enthousiast ge‑
sproken. Wij hoorden voorzitter Cees Postema, 
die ons perfect door de avond loodste. Wij hoor‑
den een Jan Kersten, die de primus inter pares 
golfkampioen Aad van der Werf van een nieuwe 
groene camouflage kleding wilde voorzien.
Ook Rob van Hulst, altijd goed voor een minuut 
of zeven, zette met zijn verse kompanen Ano‑
nymus weer eens luid en duidelijk op de kaart. 
Feico Alkemade, chic met zijn tikkie blingbling 
vest aan, maakte zijn jaarlijkse spreekbeurt weer 
helemaal waar. Dick Meuldijk memoreerde wel‑
iswaar even de uitstekende avond. Zijn bood‑
schap echter, kort samengevat, was dat voor 
ieder sooslid met een beetje statiegeld gouden 
bergen in aantocht zijn. Genoeg sprekers, die 
er voor zorgden dat ook Jan Vos nog gememo‑
reerd werd Ook Marius Roeterdink ging in al‑
gemeen beschaafd Nederlands aan de slag na 
een eerste Zuid‑Afrikaanse uitglijder en liet de 
ziekenboeg passeren. Alles bij elkaar een lang 
verhaal, dat het beste afgesloten kan worden 
met complimenten voor Boenk, Tessa en haar 
crew en verdiende het Bestuur niet een, maar 
wel twee veren in hun ‘’neusgaten’’. En, oh ja. 
In 20�0 valt � mei op een zaterdag. Wordt vast 
een hele mooie dag…………!

Lex van Hulst
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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



Bijna 30 soosleden gingen op een zeer zonnige  
woensdag de boot in om een anderhalf uur durende 
tocht te maken door de Haagse Grachtengordel.
Gestart op de Hooigracht,ging via de Nieuwe Uitleg 
de tocht naar de Zwarteweg.
De aan boord zijnde gids van de Ooievaert vertelde 
ons ‑ omhoog kijkend‑ over prachtige gevels, en ver‑
telde tevens  wie daar hadden gewoond of het pand 
hadden gebouwd.
Van de Zwarteweg na de Uilebomen en de Bierkade.
Ook hier weer veel historische verhalen over vroege‑
re bewoners en de stadsontwikkeling..Op de Dun‑
ne Bierkade werd op de woonhuizen van  Jan van 
Goyen, van Ostade, en van Voorhoeve gewezen, en 
verteld over het maken van DUN BIER.
Zuidwal, Buitenom, Houtzagerssingel, Zoutkeetsin‑
gel trokken aan ons voorbij. Veel informatie over het 
ziekenhuis met de hoge muur ervoor, en het Hofje 
Om en Bij. Ook aan een slop aan de Zoutkeetsingel 
werd aandacht besteed.              
Via de Veenkade ging het richting Hoge Wal en Tous‑
saintkade met o.a.het Nonnenklooster aan de Tous‑
saintkade en de Paleistuinen.
Rechtsaf de Kortenaerkade op met het voor‑
malige P.T.T kantoor, en aan de overzijde de 
Koninklijke Stallen, en via de Mauritskade kwamen 
we weer op de Hooigracht.

Veel gezien van Den Haag ‑ nu vanaf het water ‑ een 
goede gids en een luisterend gezelschap. Een ge‑
slaagde boottocht, voor herhaling vatbaar.

Bert Lemckert

woensdag 20 mei 2009 
Soosleden op boottocht 
in de Haagse 
Grachtengordel 
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Limericks 
tijdens Diës diner 6 mei 2009, en verjaar
dagen van Peter Dady, Peter Robijns, en 
Bert Uphof.

Een Voorburger geboren te Amsterdam
Die kort geleden ons Sooslidmaatschap aannam
Nu reeds een Bestuursfunctie heeft bedongen
Om als vader te zorgen voor de jongen
Daar neem ik graag een glas wijn van an.

Martin van der Zwan

Sociëteit “de Vereeniging” te ’s Gravenhage
Bestaat al circa 57652 dagen
In de Kazernestraat vertoeven wij zeer fijn
Onder het genot van vriendschap en wijn
Wat kan een mens nog meer vragen ??

Martin van der Zwan

Limericks tijdens diner op 20 mei 2009 
(verjaardag Hans Knoester)

Hans Knoester uit Scheveningen
Doet vele verschillende dingen
Alleen zijn keel
Die houdt hij niet heel
Dus kan hij maar beter niet meer zingen.

Leen Knoester

In Sociëteit de Vereeniging te ’s Gravenhage
Mag ik eens per jaar mijn soosvrienden met een 
glas wijn behagen
De rest van het jaar kan ik dan weer gratis 
drinken
Door op verjaardagen van hen te klinken
Als zij mij nou maar niet met limericks 
belagen.…

Hans Knoester
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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
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Het klachtenboek
Bij het herinrichten van het archief kwam ik tus‑
sen onze memorabilia het “ KLACHTENBOEK van 
Sociëteit De Vereeniging “ tegen. Ik kon het niet 
nalaten om daar eens uitgebreid in te bladeren 
en te lezen. Opvallend zijn de vele fraaie hand‑
schriften, naar ik aanneem met kroontjes pen, 
met mooie krullen. Het is echt leuk daarvan ken‑
nis te mogen nemen. 
De eerste klacht is genoteerd op �7 januari �908 
en de volgende precies één jaar later. In de perio‑
de �908 tot en met �9�6 telde ik 28 klachten, een 
gemiddelde van nog geen 3 klachten per jaar. 
Die score halen wij nu met gemak per maand en 
soms zelfs per week; wat dat betreft zijn we voor‑
uit gegaan. En dan te bedenken dat we nu alleen 
op woensdag open zijn en toen iedere dag!!!!
Inhoudelijk is er niet veel verandert. Evenals 
�00 jaar geleden klagen we nog steeds over de 
bediening, de kwaliteit, het prijsniveau en de toi‑
letten.

Onderstaand een bloemlezing.

�7 Januari �908.
Ondergetekende drukt zijne verbazing en misnoe-
gen erover uit, dat tot heden de Januari nummers 
van de Illustration op de leestafel nog steeds ont-
breken.

�2 Januari �909.
Even als verleden jaar liggen de Januari nummers 
van de Illustration tot heden nog niet op de leesta-
fel. Hoe zit dat toch?

23 Januari �909
Op heden, 23 Januari, zijn wij nog even ver, flink 
zoo!

�5 Oktober �9�0.
Het zou zeer gewenscht zijn dat de kachel in den 
kegelbaan geplaatst werd.

�5 Oktober �9�0.
Meermalen is gebleken dat in de gehele Societeit 
zich slechts twee z.g. olieazijnstelletjes bevinden 
hetgeen vele onaangenaamheden met zich brengt. 
Bij de Mind zijn dezelve zeer billijk te koopen.

26 November �9�0
Heden 26 November 1910 was in de serre wederom 
geen speeltafelaanwezig noch schutbakjes, bellen 
of iets van dien aard, na zeer  lang wachten moes-
ten wij ons ten slotte te vredenstellen met en defecte 
speeltafel waar en h. Warneke en ik zelf reeds door 
harsvlekken die niet meer te verwijderen zijn, een 
broek verknoeid hebben.

Ongedateerd
Ondergetekenden verzoeken het geachte Bestuur 
beleefd twee nieuwe kegels, daar de goede kege-
laars te veel gooien, en de anderen daardoor te veel 
achterblijven

� November �9��.
        Ondergetekenden hebben zich reeds lang er 
over verwonderd dat op de leestafel niet één finan-
cieel blad te vinden is, terwijl in elk Café minstens 
vijf of zes verschillende financieele bladen ter lezing 
liggen. 
        Even het Bestuur beleefd in overwegingzoo mo-
gelijk daarin te willen voorzien door abonnement 
te nemen op de dagelijksche lezercourant.

28 September �9�2.
De ondergetekenden veroorloven zich de aandacht 
te vestigen op het feit dat de koffie op zodanige 
wijze bereid is, dat dezelve bijna niet is te genieten

2 November �9�5.
Nadat nu reeds meermalen gebleken was dat de 
handdoek ( als er een was ) droog maar toch vuil 
was, heb ik heden wederom een handdoek missen-
de geconstateerd dat de kelner order kreeg de vuile 
handdoek die in de serre bij de kachel te drogen 
hing aan mij te geven, ik weigerde die, kreeg een 
onmogelijk doekje en ten antwoord dat de kasten 
waarin  de handdoeken in moesten helaas nog niet 

Deze kopij werd ingeleverd voor het Forum 
nummer 4404. Aangezien er bij het inle
veren van de kopij voor dit nummer meer 
dan genoeg beschikbaar was is de originele 
tekst in tweeën geknipt. Echter de tekst is 
dusdanig interessant dat we u die niet wil
len onthouden. 
                                  De redactie
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klaar was!!!!!!. Ik ben overtuigd dat de schuld niet 
bij het personeel ligt.

29 Januari �9�6.
Ondergetekende brengt ter kennis ven het Bestuur, 
dat hij zich zeer ontstemd gevoelt over de leve-
ring van het souper op 26 Januari. Vooruit werd 
hiervoor f. 2, - per couvert bedongen terwijl iets 
geleverd werd hetwelk zoo weinig was dit bij lan-
ge den helft der prijs niet waard was. Op invités 
maakte dit dan ook een zeer ongunstige indruk en 
vele leden zullen zich zeker in ‘t vervolg twee maal 
bedenken voor zij weder aan een souper in den So-
cieteit deelnemen waar geen menu voor staat en 
men overgeleverd is aan onkunde en waarschijn-
lijke schandelijke willekeur van den kastelein. 

28 November �9�7
Op den 28sten November 1917 was in de Sociëteit 
“ de Vereeniging geen Rhumgroc te verkrijgen. 

�0 December �9�7
De bewuste flesch is, na verzegeld geweest te zijn, 
door de commissarissen opgezocht en bleek Rhum 
te bevatten.
P.S.
Na bovenstaande aanmerking, werd nog een 
flesch gevonden in het Feestlokaal.
2de P.S.
deze flesch bleek bij onderzoek punch te bevatten

20 November �9�8
Heden te 11¾ uur n.m. was in de Societeit tegen 
broodkaart ge brood te verkrijgen.

�3 Januari �920
Reeds meer dan 4 weken is mijn queue spoorloos 
verdwenen. Ondergetekende zou gaarne zien, dat 
hiernaar door het bestuur onderzoek wordt inge-
steld.

�2 Mei �922
Billardspel in een koud lokaal zonder behoorlijk 
krijt á raison van 90 cents per uur wordt een twij-
felachtig genoegen.

28 juni �922
Het sodawater bij de whisky was warm evenals 
het bier

22 December �924
Zou het niet mogelijk zijn in de vestibule een kaart 
op te hangen met verzoek ook H.H.Leden hunne 
rijwielen bij het binnenkomen op te bergen.

December �925
Met zware maag en domm’lend hoofd
Een brein vol nevelvlekken
Wil men door ‘wijntje “half verdoofd
Vermoeid zijn benen strekken.
Een clubfauteuil is ‘t ideaal
Voor al die dikke pensen
Ze blijven er om drensen
Mij dunkt een houten hobbelpaard
Is beter-----buiten kwestie
Zoo’n beest verdrijft snel, uiteraard
Loomheid en indigestie.

07 December �925
De linker kegelbaan is op het ogenblik zeer 
rechtsch. Aangenaam zou het derhalve de kegel-
club zijn,indien deze baan eens werd nagezien.

�2 December �930
Refereerend aan het besluit van de vorige algeme-
ne vergadering, waarbij dubbele ramen door het 
Bestuur in overweging werd genomen, vestigen 
wij er de aandacht, dat men reeds nu geregeld 
kou zit te lijden in de Sociëteit.
De beantwoording.
Het is beslist een feit, dat een behoorlijke borrel, 
zoals die hier geschonken wordt, eene wonderlijke 
remedie is tegen koude. Dit spraakwater levert bo-
vendien een temperament, waardoor het gemis 
aan officieële warmte wordt geëquivaleerd.

25 juni �949
Blijkbaar is het door het Bestuur niet opgemerkt 
dat sinds zeer geruime tijd de klok in de serre dag 
in dag uit stilstaat. Aangezien dit een belemme-
ring is voor vele leden er attent op te zijn op tijd te 
verdwijnen verzoek ik het bestuur ten deze eenige 
activiteit te betrachten en voor een goed functio-
neren van de klok te doen zorgdragen. Voor de te 
nemen moeite bij voorbaat vriendelijk dank

�2 Augustus �960
De pachter, de heer Luffts, rekende mij één dezer 
dagen voor dat voor een tranch(je) paté de foie 



gras(imitatie) op toast f. 1,50, wat ik geweigerd 
heb te betalen.
De kelner, Henk, vertelde mij dat de volgende keer een 
“broodje “van 10 tranches van deze paté de foie gras 
f. 10,- kost.
Nu zij er twee mogelijkheden, de heer Luftfs die 
er klaarblijkelijk geen verstand van heeftlaat zich 
door zijn leverancier beetnemen of…… hij rekent 
maar wat.
Wil het Bestuur van een en ander goede nota ne-
men.

4 November �964
een onderbreking in het klachtenboek.
Heden een zeer bijzonder dag. Woensdagavond 
werd gepresideerd door ons 101 jarige lid oom 
Hein van Doorn en op een wijze, die ik als één van 
de jongere leden nog nooit heb meegemaakt. Alle 

HET FORUM  �5  MEI 2009

leden waren dol enthousiast en waren het er una-
niem over eens, dat een avond als deze nog nooit 
geweest was en ook waarschijnlijk nooit meer zal 
voorkomen. Ik besluit met een woord van hulde 
aan de president van deze avond Oom Hein van 
Doorn en de gulle gever van spijzen en drank.
De vier en zestig jarige Aad Hibbeler. 

�2 mei �973, het laatste bericht in het boek
De klokken staan stil. De bridge tafels moeten be-
slist nagezien worden. Er zij stoelen in de eetzaal 
waarvan de leuningen los zijn. Er is een scheur in 
de muur van de bibliotheek. De loper in de vesti-
bule is niet in orde. Waarom wordt ons bezit niet 
beter in orde gehouden.

Gerard Hoogerwerf

Tussen mijn paparassen kwam ik onderstaand 
familiedrama tegen.

Mijn vader en ik woonde samen, hij was we‑
duwnaar en ik was ongetrouwd. Beneden ons 
woonde een jonge weduwe met haar dochter, 
beide schoon van uiterlijk. Ik werd verliefd op 
de weduwe en trouwde met haar, mijn vader 
werd verliefd op de dochter en ook hij trad met 
haar in het huwelijk.
Omdat mijn vader trouwde met de dochter van 
mijn vrouw – en dus ook mijn dochter trouwde 
– is zij nu mijn moeder. Maar ik ben ook haar va‑
der omdat ik met haar moeder getrouwd ben. 
Ook werd mijn vader de schoonvader van mijn 
vrouw, omdat ik zijn zoon en haar echtgenoot 
ben. 
Mijn vader werd echter ook de schoonzoon 
van zijn schoonmoeder en ik ben dus nu zijn 
schoonvader, aangezien ik met zijn schoonmoe‑
der ben getrouwd.
Tot zover is alles duidelijk, het werd wat verwar‑
rend negen maanden later

Want hoera, we kregen een welgeschapen zoon. 
Natuurlijk is dat kind vooraleerst mijn zoon, 
maar hij werd bij de geboorte ook de broer van 
mijn schoonmoeder, omdat zij de dochter van 
mijn vrouw is. Daarnaast werd mijn zoon ook 
de zwager van mijn vader en ik de neef van mijn 
zoon en daardoor ook de neef van mijn schoon‑
moeder, omdat zij zijn zuster is. maar dan is 
mijn schoonmoeder ook mijn tante.
Nadat we aan deze verhoudingen gewend wa‑
ren, werd kwam de nog jonge vrouw van mijn 
vader in verwachting en werd ook moeder. Haar 
zoon werd dus mijn broer. Mijn eigen zoon 
werd op dat moment de oom van mijn klein‑
kind, hij is tenslotte de broer van mijn dochter. 
Mijn vrouw op haar beurt is zijn grootmoeder, 
want hij is het kind van haar dochter.
Ik ben de man van mijn vrouwen dus zijn groot‑
vader, dus de grootvader van mijn broer en aan‑
gezien de grootvader van mijn broer ook mijn 
grootvader is, ben ik mijn eigen grootvader.

Gerard Hoogerwerf

Familieverhoudingen



F.G. VAN DEN HEUVEL
LATE VOGELS 1882

TOURNOOIVELD - DEN HAAG
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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
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onderzoeken &
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Geboren in Rijswijk op 23 – �� – �942, en vrij‑
wel direct verhuisd naar Voorburg. Het gezin 
bestond uit drie kinderen Leo en nog twee zus‑
sen. Eigenlijk altijd in Voorburg gebleven, en sig‑
nificant detail, het ouderlijk huis is nu de huidige 
woning van de Fam. Reichert, Oosteinde 98, 
227� EJ Voorburg. Vader was export manager in 
de behang industrie hetgeen een rol in ook Leo’s 
leven speelde. Vanaf hier gaat Leo zelf verder.

“Na de Lagere School ging ik naar het Huygens 
Lyceum in Voorburg en haalde daar in �960 mijn 
einddiploma H.B.S. – A, en ben toen notarieel 
recht gaan studeren in Leiden. Na het behalen 
van mijn kandidaats examen besefte ik , mede 
door gebrek aan “Latijnse opvoeding” dat ik 
geen notaris zou worden. In �964 ben ik toen 
gaan werken in Duitsland, Zwitserland en En‑
geland als adviseur inrichtingen en in verf en 
behang producten. In �967 ben ik in Nederland 
de avondstudie I.B.W. voor marketing manager 
gaan volgen. Ik heb toen export functies ge‑
had bij Sikkens (AKZO), Philips en Rubi / Fiber‑
fill. Vooral dit laatste bedrijf hield zich bezig met 
ontwikkeling van nieuwe producten waaronder 
verticale lamellen, waarvoor heel wat basis on‑
derzoek was vereist. Daarna was ik nog sales ma‑
nager Europa bij Witco – Chemical en directeur 
van een stomerij keten.
In �978 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, 
Vista B.V. import van professionele verfspeciali‑
teiten en we distribueren door de Benelux aan 
de groothandel. Je moet hierbij denken aan zeer 
speciale producten en een “problem solver” taak. 
Producten en advies die worden gebruikt bij bij‑

in gesprek met...
Leo Reichert
op 29 april 2009

voorbeeld brand – en waterschade. Het kantoor 
en magazijn is in Voorburg en er is een vestiging 
in Sint Truiden, België (vista Belgium B.V.).
Inmiddels zijn beide zonen na het afronden van 
hun studie (economie en bedrijfskunde), na eerst 
elders werkzaam te zijn geweest zijn ze nu opge‑
nomen in de directie van ons bedrijf”

“Voor mijn dienstplicht werd ik opgeroepen bij 
de Luchtmacht in Soesterberg, maar aangezien 
ik liever studeerde dan oefeningen ging doen, 
werd ik bij de herkeuring na � week afgekeurd. 
In de vakanties werkte ik in Zwolle bij de bekende 
boekhandel en uitgever Waanders, met heel veel 
plezier. Het had een aanzet kunnen zijn voor be‑
langstelling voor literatuur, maar door de gewel‑
dige hoeveelheden verplichte vakliteratuur, kom 
ik niet aan het “echte” lezen toe”.

“In september 2008 ben ik geïntroduceerd door 
mijn, sinds meer dan 30 jaar, goede vriend Hans 
Lamb. Ook met Cees Buskens ben ik al gedu‑
rende een zeer lange tijd bevriend. Door de en‑
thousiaste verhalen van Hans en de gezellige en 
goede sfeer ben ik nu sinds maart officieel lid van 
onze Vereeniging”.

“Mijn vrouw Roos Nijman heb ik op de winter‑
sport in Oostenrijk leren kennen en in �972 zijn 
wij getrouwd. Zij was huisarts en heeft ook in 
Leiden gestudeerd. Nadat we twee zonen kre‑
gen is ze tot op heden consultatie bureau arts. 
De zonen zijn nu 26 en 29 jaar en zoals reeds 
gezegd beide opgenomen in de directie van het 
bedrijf”.
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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

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

Voorburg
Herenstraat 106 tel 070-3864503
Klaverweide 76 tel 070-3200193
Kon. Julianalaan 276c tel 070-3876494
Van Aremberglaan 72 tel 070-3836163
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Liefhebberijen: “Zelf heb ik 30 jaar gehockeyd, 
en daarna nog 7 jaar gecoached. Verder hou ik 
van zeilen en vanzelfsprekend ook van de winter‑
sport. Als ik tijd heb mag ik graag golfen, en dat 
ga ik nu ook in het Soos – clubje doen. Ook mag 
ik graag bridgen, en gaan we regelmatig naar 
concerten in Amsterdam.
Als nevenactiviteiten, maar ook als liefhebberij 
zat ik in de volgende besturen:
Lagere Scholen Voorburg (K.O.V.), St. Maartens‑
college en ben voorzitter van St. Maartens Con‑
tract Onderwijs Volwassenen (S.M.C.O.) en ook 
was ik voorzitter van de Rotaryclub Voorburg.
Beroepsmatig ben ik penningmeester en lid van 

het dagelijks bestuur van de branchevereniging 
Nederlandse Vereniging van Verf – en drukinkt‑
fabrikanten”.

“Voor wat de toekomst betreft wil ik graag nog 
wat blijven werken en genieten en zeker ook be‑
langrijk gezond blijven”.

Tenslotte: Hoe bevalt het op de Sociëteit?: “Ik er‑
vaar het lidmaatschap uiterst positief en vind dat 
er een gezellige en goede sfeer heerst”.

 (deze rubriek wordt vervolgd)
Herman B. Schoonman

Ik ben genoeg munitie en wapens gekocht om de 
periode  Obama aan te kunnen.

Een uitspraak van een republikeinse Texaan. 

In de constructie van een fabriek in Saoudi Ara‑
bië zijn vele nationaliteiten samengevoegd tot 
één team om de klus te klaren. De Amerikanen 
praten onderling over de toestand van hun 
land, zoals de verkiezing van een nieuwe pre‑
sident. Zij vrezen dat Obama de verkoop van 
wapens aan banden gaat leggen. Zij hebben 
al hun maatregelen genomen, zoals de boven‑
staande uitspraak getuigt! 
Veel wordt gepraat over  het type en het kaliber 
van de wapens en het bedieningsgemak.
Bijvoorbeeld: “ik heb ook een geweer met een 
korte loop; hiervoor heb je wel een speciale wa‑
penvergunning nodig. Dat is handig voor de 
verdediging van je huis”.

Uiteraard vinden zij het maar niks, dat een “nik‑
ker” president is geworden, die niet eens een 
oorspronkelijke Amerikaan is. Een persoon, die 
met veel gemeenschapsgeld strooit. Het steekt 
de Amerikanen, dat mensen zonder ervoor te 
werken gemeenschapsgeld krijgen. “Jonge 
meisjes worden zwanger, ongehuwd, en krij‑
gen dan geld om zichzelf en een kind te onder‑

houden, een krankzinnige manier om zonder 
werken geld te krijgen!” [Ze doen het erom]
Een ander geliefd onderwerp voor de Ameri‑
kanen is, de auto. Natuurlijk gaat het over hun 
trucks. Immers men moet wel een 3 of meer li‑
ter motor hebben. Eén van hen vertelde dat de 
auto elke drie maanden wel 5 gallons olie nodig 
had. Als je dan vertelt, dat de Europese auto’s 
nauwelijks olie verbruiken, dan kijken ze je ver‑
baasd aan. De huidige malaise van de Ameri‑
kaanse auto industrie spreekt boekdelen!

In de vakantie gaan vele mensen naar andere 
landen. U streeft er natuurlijk naar om te kijken 
en voelen hoe men in dat ander land leeft; wat 
is de reden om iets op een bepaalde manier te 
doen enz. Zelden echter komt men er achter 
hoe men over bepaalde zaken denkt. Alleen als 
men in situaties verkeert waarbij men vrij voor 
een lange periode met elkaar kan praten, dan 
komt men tot inzichten hoe men in dat bewuste 
land denkt. Hier is geïllustreerd, dat de manier 
van denken in de VS echt afwijkt van de Euro‑
pese. 

Sjoerd van der Veen 
vanuit Al-Jubail Saoudi Arabië
Veel genoegen bij uw komende vakantie.

Saoudi-Arabië voor de vakantie
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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


