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Kopij inleveren vóór 20 september bij Herman Schoonman

 Functie Functie Telefoon
 Verantwoordlijkheid jaar 

Bestuur
C.A.Postema (Cees) Voorzitter  2° 070 ‑ 323 88 �7
G.M.W. Hoogerwerf (Gerard) Secretaris 4° 070 ‑ 323 99 86
 Wnd. commissaris Interne Zaken  
M. Alkema (Menno) Penningmeester �° 070 ‑ 346 46 52
C.J.M. Buskens (Cees) Commissaris Gebouwen 27° 070 ‑ 386 �5 56
J.M. Meijer (Rien) Lid �° 070 ‑ 390 07 77
 Exlpoitatiecommissie  
A. van Hulst (Lex) Lid 2° 070 ‑ 387 66 47
 Het Forum
 Het Gezelschap Anonymus
 Tafelpresides  
Administratie   
J.L. Kersten (Jan)  4° 070 ‑ 448 08 59

Ballotagecommissie   
J.J. van der Kruk (Koos) Voorzitter 6° 070 ‑ 366 55 75
J.G. Eijzenbach (Hans) Secretaris 3° 070 ‑ 35� 25 69
D. Meuldijk (Dick) Lid 4° 070 ‑ 347 55 45
A. Rozenboom (Lex) Lid 2° 070 ‑ 399 �5 56
P.K.A. Groot (Paul) Lid �°

Exploitatiecommissie   
P.A. Bruin (Adrie) Lid �° 070 ‑ 307 7� 90
H.L.B. van Geffen (Henri) Lid �° 070 ‑ 386 44 ��
J.M. Meijer (Rien) Lid �° 070 ‑ 390 07 77
 Vertegenwoordiger van het Bestuur
Kascommissie   
J.B. Beekhuizen (Jan) Lid �° 070 ‑ 397 66 39
P.K.A. Groot (Paul) Lid �° 070 ‑ 399 �5 56
R. van Hulst (Rob) Lid �° 070 ‑ 387 �0 97

Het Forum   
H.B. Schoonman (Herman) Redacteur 5° 070 ‑ 368 75 57
A. van Hulst (Lex) Vertegenwoordiger Bestuur 2° 070 ‑ 387 66 47

De web-site   
E.R. Croqué (Ed) Beheerder 2° 070 ‑ 34� 32 89

Bibliothecaris   
C.J.J. Korswagen (Karel) Bibliothecaris  070 ‑ 328 �8 92

Ledenwerving   
R.X. van Barneveld (Robin)   06 ‑ �088 2772
C.G.J. Kempen (Cornelis) Voorzitter  070 ‑ 39� 09 9�
A. Planken (Arthur)   070 ‑ 359 87 70

Contacten Zieken   
M. Roeterdink (Marius) Namens het Bestuur 3° 070 ‑ 345 47 �9

Het Gezelschap Anonymus   
L. de Bruin (Leo) Voorzitter 5° 070 ‑ 360 32 66
A. van Hulst (Lex) Vertegenwoordiger Bestuur �° 070 ‑ 387 66 47



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
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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



HET FORUM  3  AUGUSTUS 2008

Vanachter de bestuurstafel

De Pachter(s)
Het is iedereen bekend, dat het pachterspaar de 
pachtovereenkomst heeft opgezegd per 3� de‑
cember 2008. Op 7 juli heeft het Bestuur met 
hen gesproken over hun motieven en de wijze 
waarop wij met elkaar de resterende tijd zullen 
afronden. Op ons verzoek heeft mevrouw den 
Heijer op 9 juli het opzeggen van de overeen‑
komst zelf toegelicht aan de leden.
Uiteraard heeft het Bestuur zich direct beraden 
over de ontstane situatie en de mogelijkheden 
om deze vacature tijdig in te vullen. Op 7 juli 
konden wij al een lange lijst met aandachtspun‑
ten met elkaar bespreken en werd er een keuze 
gemaakt over het te volgen traject. 
Een eerste bespreking met een mogelijke kandi‑
daat vond medio juli plaats. Hoewel we voort‑
varend zijn begonnen speelt de vakantie peri‑
ode ons parten en vind een volgend overleg pas 
in september plaats.
Hoewel het Bestuur mandaat heeft deze zaak 
naar eigen inzicht te regelen, menen wij toch 
de ontwikkelingen te moeten toetsen aan de 
verwachtingen van de leden. Om een Poolse 
Landdag te voorkomen, gaat onze voorkeur uit 
naar een klankbordgroep van leden, die vanuit 
verschillende invalshoeken kennis en inzicht 
hebben en op grond waarvan wij wellicht aan‑
vullende adviezen kunnen verwachten. Daarom 
hebben wij een zestiental leden uitgenodigd 
met ons van gedachten te wisselen en het resul‑
taat tot dat moment te toetsen.
We houden jullie op de hoogte.
Met nadruk wordt gesteld, dat zowel de 
pachter(s) als het Bestuur erop rekenen dat we 
in goede harmonie uit elkaar zullen gaan. Het 
Bestuur wenst het paar alle goeds toe voor de 
toekomst en wensen hen toe dat zij hun ver‑
wachtingen zullen kunnen realiseren. 
Het valt buiten onze competentie, maar ter ge‑
ruststelling van allemaal is te melden , dat zij 
met hun vaste krachten een goede regeling 
hebben getroffen. 

De restauratie
Een ieder heeft de realisering van de pilot kun‑
nen volgen en hebben kunnen zien dat de oor‑
spronkelijke kleurstelling  in vele facetten anders 
is geweest. Met name de bruine omkaderingen 
waren oorspronkelijk veel lichter en zijn in de 
loop der jaren steeds donkerder overgeschil‑
derd. 
Eind augustus is de verwachting dat de pilot is 
afgerond en dat jullie het resultaat kunnen be‑
wonderen.
Met elkaar kunnen we dan gaan beslissen over 
het vervolgtraject. Op de foto is te zien hoe me‑
vrouw E. Gelhof intensief aan het werk is.

Het Forum
Uitgangspunt voor dit communicatiemiddel is 
een tiental uitgaven per verenigingsjaar. Het 
voorliggende exemplaar is nummer 6 en is eind 
augustus verschenen. De simpele reden is dat 
onze onvolprezen redacteur Herman Schoon-
man veel te weinig kopij ontvangt om deze fre‑
quentie waar te maken. Naast de mededelingen 
van het Bestuur en de regelmatige bijdragen van 
Lex van Hulst en last but not least van Herman, 
zijn er toch binnen onze Sociëteit ook andere 
zaken die spelen en gedeeld kunnen worden 
met je soosvrienden. Incidenteel gebeurt dit 
gelukkig ook en bewezen is dat deze bijdragen 
zeer lezenswaardig zijn.



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 Bestuur doet en beroep aan allen bijdragen 
te leveren en een regelmatig verschijnen van 
het Forum mogelijk te maken.

Mededelingen bij het overlijden van 
een lid
Na het overlijden van Chris Kortleven zijn er 
door leden opmerkingen gemaakt over de 
wijze waarop dit vanuit het Bestuur met de le‑
den is gecommuniceerd. Een simpele e‑mail of 
convocatie met sticker adres vonden zij minder 
passend. Ik ben het volledig eens met hun com‑
mentaar. Een fraai uitgevoerde rouwkaart met 
een passend couvert en hand geschreven adres, 
getuigt van meer respect en piëteit en is ook 
meer passend bij onze tradities. 
Om dit goed te verzorgen ben je ca. 8 uur kwijt 
en dat is voor mij te veel, zeker nu ik weer een 
dubbelfunctie vervul. We hebben echter heel 
veel leden die nog nooit iets voor de Sociëteit 
hebben gedaan en mogelijk zitten daar leden 
onder die deze uitdaging op zich nemen, van‑
daar de oproep om je aan te melden.
De werkzaamheden ‑ per overlijden van een 
lid ‑ omvatten:
• het verzamelen van de gegevens voor het 

samenstellen van de mededeling aan de le‑
den inclusief het vragen van de leden voor het 
houden van een grafrede bij de uitvaart/cre‑
matie en het schrijven van een in memoriam 
in het Forum,

• het samenstellen van de rouwkaart als mede‑
deling aan de leden en het laten drukken van 
deze kaart,

• het adresseren van de enveloppen,
• het verzenden van het geheel binnen twee da‑

gen na het overlijden van het lid,
• het verzorgen van een laatste bloemengroet 

namens de Sociëteit als afscheid,
• alles wat nodig is om dit goed te laten ver‑

lopen,
• gemaakte kosten worden binnen afgesproken 

limieten vergoed.

Zij die zich hiervoor willen inzetten kunnen zich 
bij mij melden, bij meerdere aanmeldingen 
kunnen de taken onderling verdeeld worden.

Brainstormsessie
Evenals vorig jaar heeft het bestuur bij de voor‑
zitter thuis gebrainstormd over het wel en wee 
van onze Sociëteit en plannen gemaakt voor het 
komende jaar. De gehele sessie verliep in een 
uitstekende sfeer en de catering van de voor‑
zitter was in goede handen. Besluiten werden 
eensgezind genomen en goede voornemens 
werden gedefinieerd. Het is best eens zinvol om 
zonder agenda en “met de voeten op tafel” op 
deze wijze met elkaar te communiceren. 

Overleg met het gezelschap Anonymus
Op �9 mei is er weer het jaarlijkse overleg ge‑
weest. De klokken zijn weer gelijkgesteld en de 
budgetten afgestemd. Het Bestuur wenst Ano‑
nymus sterkte in de realisering van het plan‑
nen.

Overleg met de Exploitatiecommissie
De Commissie is geheel vernieuwd en het was 
goed om elkaar wat beter te leren kennen. Het 
Bestuur heeft haar verwachtingen kenbaar ge‑
maakt en handvatten geboden om dit te reali‑
seren. Vol vertrouwen zien wij hun resultaten 
tegemoet. 
 
De web-site
Naar de mening van het Bestuur leeft de web‑
site nog onvoldoende onder de leden en de 
organen. De vele mogelijkheden van dit com‑
municatiemiddel worden binnen de Sociëteit 
onderschat. Het Bestuur blijft in het medium 
geloven en heeft daarom Rob van Hulst, Ben 
van der Harst en Jos Runderkamp gevraagd 
– en zij hebben zich bereid verklaard ‑ zich hier‑
voor in te zetten. 
Naast de al actieve Ed Croqué wil ook Menno 
Alkemade zijn steentje bijdragen. U ziet een 
werkgroep met capaciteit. Rob zal binnen dit 
geheel coördinerend optreden. Wij wensen de 
heren succes. 

Publiciteit
Het Bestuur onderkent de behoefte de Sociëteit 
in de media te profileren. Het gereed komen van 
de pilot lijkt ons een goed moment hiermede te 
starten. Alfred van Bunge – van professie com‑
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municatie adviseur – heeft zich bereid verklaard 
zich hiervoor in te zetten

Nieuwe CV ketels
In Forum nummer 4 hebben wij jullie gemeld 
dat het door Eneco te restitueren bedrag zou 
worden geïnvesteerd in twee nieuwe hoog ren‑
dement CV ketels, � voor de woning en � voor 
de kegelzaal. Beide ketels zijn geïnstalleerd en 
opgeleverd. Inmiddels zijn er voldoende ver‑
bruikscijfers van voorgaande jaren beschikbaar 
om jullie bij de aanvang van het stookseizoen 
het besparingseffect van deze investering te 
kunnen rapporteren.

Keuring elektrische installatie
De premie voor de brandverzekering is recent 
aanzienlijk verhoogd. De enige mogelijkheid 
onder deze verhoging uit te komen is het over‑
leggen van een goedkeuringscertificaat van de 
elektrische installatie. Inmiddels is er opdracht 
verstrekt aan een gecertificeerd keuringsbedrijf 
om de installatie te toetsen aan de vigerende 
NEN �0�0. En nu maar hopen dat er niet al te 
veel herstelkosten uit voortkomen.

Een welkom geschenk
Bekend is dat Ed Croqué het initiatief genomen 
heeft voor de voetbalpool. Om zijn eigen kan‑
sen te optimaliseren is hij zelfs overgegaan tot 
aanschaf van een nieuwe breedbeeld televisie. 
Het heeft niet mogen helpen zoals jullie elders 
in dit blad kunnen lezen. Hij bleef zitten met de 
nog uitstekend werkende “oude“ TV. Het Be‑
stuur heeft Ed kunnen helpen en hij mocht dat 
exemplaar in de bibliotheek zetten. Ed van harte 
bedankt voor deze gulle geste, en mocht je nog 
eens omhoog zitten, je weet nu de weg.

De eerste woensdag van de maand
Ons lid Peter Robijns [lid sinds � april dit jaar ] 
heeft aan het Bestuur kenbaar gemaakt zich te 
willen inzetten om de jongere leden wat meer 
op de Sociëteit aanwezig te laten zijn. 
Uiteraard was het Bestuur enthousiast over dit 
genereuze aanbod, zeker als je in aanmerking 
neemt dat op dat moment pas 3 maanden lid 
was. Peter heeft woord gehouden en zijn toe‑

zegging voortvarend aangepakt. Met zijn toe‑
stemming en instemming publiceer ik onder‑
staand zijn wervende oproep.

Onze sociëteit is ruim anderhalve eeuw oud en 
kan met recht bogen op een rijke historie. Hoe‑
wel ik de stelling omarm, dat de toekomst ge‑
bouwd is op de fundamenten van het verleden, 
vormt het behaalde succes van gisteren geen 
garantie voor verzekerd succes “morgen”.
Daarvoor is noodzakelijk een continue instroom 
van vooral ook jonge enthousiaste leden die de 
continuïteit van de sociëteit willen en kunnen 
waarborgen.

Het ledenboekje leert mij, dat het aantal leden, 
dat jonger is dan 45 jaar momenteel op �� uit‑
komt.
In de korte periode dat ik nu lid ben is het mij 
opgevallen dat de opkomst dichtheid van deze 
categorie op een goede uitzondering na ex‑
treem laag is.
Dit is weliswaar een herkenbaar verschijnsel in 
deze hectische tijd maar ook een signaal om se‑
rieus te nemen en om vooral iets mee te doen.
Ik kan het vooralsnog niet proefondervinde‑
lijk bewijzen maar heb het vermoeden, dat dit 
vooral ook te maken heeft met een oververte‑
genwoordiging van ouderen .
Ik wil deze handschoen graag oppakken en heb 
in prudente afstemming met de voorzitter en 
onze jonge soosvriend Arthur Planken onder‑
staand voorstel geformuleerd.

• De jonge leden doen stuk voor stuk hun stin‑
kende best om op de eerste soosavond van 
de maand in ieder geval aanwezig te zijn en 
blokkeren deze data nu reeds voor een lange 
periode in de agenda.

• Via de mail of anderszins zal ik als speciale ser‑
vice voorafgaande aan deze avond een herin‑
nering sturen teneinde de sociëteit in beeld te 
houden

• In geval van verhindering ontvang ik daarvan 
per mail een melding.

• De onverhoopte (ongewild) afwezigen trak‑
teer ik achteraf op een stukje terugkoppeling 
van de avond. 
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• De vakantiemaanden juli en augustus gelden 
als generale repetitie en in september vindt de 
echte première plaats.

Ik ga er vanuit dat op deze wijze ( jong ontmoet 
jong) de animo voor jonge leden om te komen ver-
groot wordt en dat deze aanpak een aanjagend 
effect heeft op de gewenste aanwas van nog meer 
jonge leden. Het lijkt mij de moeite waard in een 
volgende fase dit laatste aspect onder de loep te 
nemen, uiteraard met jullie als wervers in de hoofd-
rol. 

Wellicht ten overvloede merk ik op dat het geens-
zins de bedoeling is de groep jongeren in een “sta-
tus aparte” situatie te dirigeren, aangezien juist de 
match tussen jong en minder jong de kracht en de 
charme van de sociëteit blijft.
Dit voorstel is daarmee zeker niet in strijd.

Ik hoop dat jullie het voorgestane plan willen on-
derschrijven en steunen en een kans van slagen wil-
len bieden.
In dit kader stel ik nu en straks zeer veel prijs op ( 
constructieve en kritische ) reacties teneinde onder-
weg het noodzakelijke draagvlak te optimaliseren.

Met belangstelling zie ik de voortgang en vooruit-
gang tegemoet

Met vriendelijke groet, 
Peter Robijns

Op 2 juli was de eerste avond en deze is naar 
mijn mening zeer succesvol verlopen.

Peter, hartelijk dank voor dit mooie initiatief.

Monumentendagen
Dit jaar worden deze gehouden op �3 en �4 
september. Het Bestuur heeft besloten hieraan 
opnieuw mee te doen. Lex van Hulst is met de 
organisatie belast.

De Gebruiksvergoedingen
Onze Sociëteit beschikt over een mooie rook‑
ruimte, een ruimte waar menige verhuurder 
jaloers op is. De gebruiksvergoedingen zijn om 
deze reden per � juli j.l. aangepast. De ruimte 
kan apart worden (bij)gehuurd. Een compleet 
overzicht van de geldende tarieven elders in dit 
blad.

G.M.W. Hoogerwerf, secretaris

Het Ledenbestand

Mutaties [in alfabetische volgorde ]
Alleen schriftelijk gemelde wijzigingen worden 
opgenomen in deze rubriek. Zie hieronder.

Peter Dady
nieuw woonadres 
per �5 september

Thomas Jeffersonlaan 475
2285 AS Rijswijk
070 – 393 82 00 / 06 – �3 40 76 44

Sjaak Hooymans nieuw woonadres
Tintlaan 99
27�9 AM Zoetermeer

Rob Jansen nieuw e‑mailadres robjansen@kpnplanet.nl
Jan Kloeze nieuw mobiel nummer 06 – 34 53 06 37
Dick Meuldijk nieuw mobiel nummer

nieuw telefoonnummer werk
070 – 349 43 85 
06 – 24 86 44 48 

Pieter Prins nieuw telefoonnummer werk 020 – 527 26 �2
Martin van der Zwan

nieuw e‑mailadres mwzwan@hotmail.com

Gerard Hoogerwerf, commissaris Interne Zaken ad interim
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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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GEBRUIKSVERGOEDINGEN voor LEDEN 
uitsluitend voor feesten en partijen in familieverband en/of met vrienden of eigen personeel

Rookgelegenheid buiten op het terras. Een gezellige rookruimte met zitjes is aanvullend te huur (geen bediening)

opp.
in 
m²

aantal 
personen

basis 
huurprijs

minimum
huur 
2 uur 3 uur 4 uur 5 uur 6 uur 7 uur

8 uur 
of

langer
toeslag
keukenvan tot per uur

Grote zaal, bar 
en serre met 
terras

245

00� 050 40 80 �20 �60 200 maximaal 240 30

05� �00 60 120 �80 240 300 maximaal 360 60

�0� of meer 80 160 240 320 400 maximaal 480 60

Bar 50 25 50 75 �00 maximaal 125 30

Bibliotheek + TV 37 25 50 75 �00 maximaal 125 30

Kleine zaal
roken op terras

57 35 50 75 �00 maximaal 125 30

Kegelbanen 
alleen als rookruimte 
niet gebruikt wordt

25 50 75 �00 maximaal 125 30

Biljarts �5 30 45 60 maximaal 75 30

Rookruimte
Kleine zaal met zitjes, 
geen bediening

57 25 50 75 �00 maximaal 125 30

extra voor licht en geluid �5 30 45 60    75 maximaal 100 n.v.t.

STANDAARD  GEBRUIKSVERGOEDINGEN voor DERDEN
Rookgelegenheid buiten op het terras. Een gezellige rookruimte met zitjes is aanvullend te huur (geen bediening)

opp.
in 
m²

aantal 
personen

basis 
huurprijs

minimum 
huur
2 uur 3 uur 4 uur 5 uur 6 uur 7 uur

8 uur 
of

langer
toeslag
keukenvan tot per uur

Grote zaal, bar 
en serre met 
terras

245

00� 050 85 170 255 340 425    5�0    595    680 30

05� �00 �25 250 375 500 625    750    875 �.000 60

�0� of meer �70 340 5�0 680 850 �.020 �.�90 �.360 60

Bar 50 55 110 �65 maximaal 220 30

Bibliotheek + TV 37 55 110 �65 maximaal 220 30

Kleine zaal
roken op terras

57 35 70 �05 maximaal 140 30

Kegelbanen 
alleen als rookruimte 
niet gebruikt wordt

55 110 �65 maximaal 220 30

Biljarts 35 70 �05 �40 maximaal 175 30

Rookruimte
Kleine zaal met zitjes, 
geen bediening

57 25 50 �05 maximaal 140 30

extra voor licht en geluid �5 30 45 60 75 maximaal 100 n.v.t.

Gebruiksvergoedingen per 1 juli 2008

Namens het Bestuur 
de secretaris, G.M.W.Hoogerwerf



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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EK voetbal poule
De winnaar van de EK voetbal poule is niemand minder dan Wout van Kuijen; hij is de onbetwiste 
winnaar met maar liefst 66 punten. Wout had als enige de landen goed in de finale, de uitslag en dus 
ook de EK winnaar goed. Jacob‑Jan Vijn is eervol tweede en Jan Kersten derde geworden. De prijzen 
zijn intussen uitgereikt aan de winnaars.Voor alle duidelijkheid onderstaand de totale uitslag. 

� Wout van Kuijen 66
2 Jacob‑Jan Vijn 59
3 Jan Kersten 56
4 Sjaak Hooijmans 55
5 Ed Croque 52
6 Jan van der Zwan 52
7 Pieter Prins � 49
8 Wolf Janssen 48
9 Aad Meuldijk � 47

�0 Aad Meuldijk 2 47

�� Andre Nap 47
�2 Cees Postema 47
�3 Simon van Duffelen 47
�4 Paul Vos 43
�5 Arthur Planken 40
�6 Marius Roeterdink 39
�7 Pieter Prins 2 39
�8 Helen Kersten 36
�9 Gerard Jonker 35
20 Hans van der Geest 28

Op naar de WK in Zuid‑Afrika, kunnen we weer een poule opzetten.
Groet,   Ed

De Soos golfers
Op 5 en 6 juli werd er een golfweekend met overnachting 
georganiseerd op Het Rijk van Nunspeet. Op de foto zijn de 
deelnemers van zaterdag 5 juli te zien, en op de andere foto 
Hans Knoester. Hij was de over‑ all winnaar van de twee 
dagen golf. De organisator was Pieter Prins.
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Jazeker! Onder deze veelbelovende titel zou 
Anonymus, met een kontje van Diederick van 
Eeden, een volledig nieuw feest introduceren. 
Wij zagen de heren al likkebaardend rondjes 
maken. En geef toe. Hoewel op zich niks mis 
was, wat heet(?!), met dit toch wat prikkelende 
thema, zou t’een en t’ander tot mogelijke mis‑
verstandjes  kunnen leiden. De ‘dames’’ werden 
even uit de titelrol geschrapt en er werd geko‑
zen voor een  gezonde Verwenavond, maar dan 
toch wel in  de meest brede zin. Ja en dan ken‑
nen wij  Anonymus niet! Uitdagend werd de job 
opgepakt en door keihard werken kwam er iets 
heel moois uit hun handen. En toch met dames! 
Jazeker. Het opbouwen was al een feestje. Wolf 
Janssen, toch niet vies van avontuur, vierde deze 
dag zijn vijfjarig huwelijksjubileum met Germai‑
ne. Ja, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Wel‑
iswaar (weer met een kapotte Jaguar) werden 
de Janssens geparkeerd  door hun schoonfami‑
lie (en ik citeer!) met slechts schone onderbroek 
en vers gepoetste tandenborstel bij Henk Savel‑
bergs  ‘Vreugd en Rust’’. Inderdaad! Uiteraard in 
Voorburg! Met een nog wat rozige bril keken zij 
de wijde wereld in. Ook Leo en Trudy de Bruin, 
wilden niet achterlijven en waren in huwelijkse 
sferen. Rijst altijd weer de vraag wie van de twee 
nu ‘gelukkig’’ is en welke  slechts getrouwd…..! 
Prima koppel. Jacob Jan Vijn (hoe verzin je zo’n 
naam?) completeerde met zijn Carla als hulpen 
om het spul goed op de wagen te krijgen. En 
nog steeds sta je voor een lege zaal. 

Artiesten stapten met klamme jatten de 
Pasar Malam binnen
Maar goed, langzaam stroomde de artiesten‑
foyer vol. Voorop Bert Uphof.. Nou, dan weet  je 
het wel. Het is dat Bechtje voor reden vatbaar is 
en dat dus niet de hele zaal gebruikt kon worden 
voor zijn wijnproeverij. Redelijk verantwoord 
confisqueerden Bert en zijn Patricia hun winkel‑
tje, en was net als alle andere collega’s een hard‑
werkende ‘’middenstander’’.En verdomd! Bij elk 
te proeven wijnen had Bert zijn verhaaltje klaar.

Sterker een goed passend verhaal. De Teleaccur‑
sus had zijn uitwerking niet gemist! Klasse! De 
whiskygoochelaar kwam binnen. Een nieuwe 
wereld ging voor ons open. Resteert natuurlijk 
de vraag, niet geheel ten onrechte, of de brave 
borst onder zijn kilt  nog een verantwoord  stuk 
Jaegerondergoed droeg. Punt voor verdere con‑
trole wellicht. Ook de oesterkeizer kwam met 
zijn zilte handel vrolijk de zaal binnen en had het 
erg naar zijn zin. Getuige óók de uiterst prettige 
conversatie, die hij had met een passerende po‑
litieagent, die hem aangenaam verraste met een 
bekeuring. Ja, de ‘’cost gaet voor de baat uit’’. 
Muzikant Wim Huismans stapte met zijn hele 
‘’orkest’’ blijmoedig De Vereeniging binnen. En, 
veelbelovend zijn vele attributen uitpakkend, zag 
het er muzikaal verantwoord goed uit. Wij bleven 
met zijn allen ”on speaking terms”. En je hoorde 
elkaar ook nog! En natuurlijk was daar Dave Sa‑
lomons. Weliswaar nog erg jong,  vertoonde zijn 
optreden op deze mooie zaterdagavond toch al 
wat Alzheimertrekjes. Immers, hij was met zijn 
Monique vrolijk op weg naar de Sociëteit. Het wil‑
de hem weliswaar even niet te binnen schieten, 
maar had toch het onbestemde gevoel, dat hij 
een kleinigheidje  vergeten was. Aangekomen in 
de Parkstraat wist hij het weer. Zijn sigaren lagen 
nog thuis. Flexibel als Dave is, was dit toch geen 
enkel probleem en loste ook snel deze omissie 
zich op. Met slaande trom en vliegend vaandel 
kwamen ook de pronte dames van de cosmetica 
en het betere druk‑ en duwwerk de zaak vrolijk 
oppimpen. En wat een genot was dat. 

Verwenavond met “dames”....?!
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Voorzitter Leo de Bruin kreeg de eerste 
prettige beurt
Het kon dan ook niet anders, dat Leo de Bruin 
als eerste de massagestoel besteeg en de eerste 
beurt was exclusief voor Leo. Maar wat knapt 
zo’n voorzitter daar ineens toch van op. Om 
20.00 uur stond de zaak paraat om de gasten te 
ontvangen. Als primus inter pares stapten  Aad 
en Miep Meuldijk de toko binnen. En naast al‑
lerhande andere belangrijke zaken, had Aad óók 
zijn camera meegebracht.. Het zal mij dan ook 
niet verbazen, dat een prikkelend fotootje bij 
dit stukje geplaatst zal worden. Overigens alle 
complimenten voor webmaster Ed Croqué, die 
op onduidelijke maar wel heel degelijke wijze, 
de foto’s van Aad van deze avond op de web‑
site van de Sociëteit gezet heeft. Ed en Aad in 
ieder geval, verrekte hartelijk bedankt. Collega 
en dikke vriend Sjaak Hooymans had  zijn Wilma 
meegenomen en, heel verstandig, ook zijn ui‑
terst fraaie dochters. Wat knapt ook zo’n man 
als Sjaak daar toch van op! Of je naar “Negen 
heit de klok” kunt  luisteren of je kunt gewoon 
verwend worden, dan heeft Sjaak met zijn gezin 
toch de enige  juiste keuze gemaakt. Overigens 
óók Sjaak hoort tot de categorie stenenschui‑
vers. Een nieuw optrekje in Friesland en een pas‑
send ander onderkomen in Zoetermeer zijn zijn 
nieuwe trofeeën. Ook Sjoerd van der Veen, hoe‑
wel hij toch wist, dat het een casualavond zou 
worden, had zijn schepje en emmertje achterge‑
laten in de Saoedische woestijn. Baarle Nassau 
was zwaar vertegenwoordigd. Peter Dady en 
zijn Hetty en Rinus de Haas met zijn Ria hadden 
toestemming gekregen om het platteland even 
te verruilen voor de Grote Stad. En natuurlijk! 
De ‘’angry young man’, Martin van der Zwan 
zorgde met zijn hele fraaie Agnes voor jong ver‑
frissend bloed. Het had er dan ook echt even om 
gespannen of Martin had het zo geregeld, dat 
Hare Majesteit ook even een vorkje mee wilde 
prikken. Introducés waren immers welkom,  en 
daarnaast was het ook nog eens gratis, dus zo 
gek was het niet. En haar hofleverancier, Alpina, 
vertoonde  zijn bloemenkunsten op vorstelijke 
wijze. Wellicht is Huis ten Bosch een optie voor 
het volgende Soosuitje in januari 2009. Tja en 
dan komt  Jan Kersten binnen. Inderdaad, weer 

met zijn Helen. Ja dan gaat de beer echt pas los. 
Wij zagen Helen verlekkerd kijken naar de cos‑
meticastand. En inderdaad, het was een plaatje 
na een stuk revitalisering. Het viel op dat Jan 
Kersten direct daarna ook verdacht vroeg naar 
huis wilde met zijn Helen. Vreemd?!

Ery Overdevest, een baken van 
onverzettelijkheid bij proeverij
Maar Ery Overdevest hield het vaandel hoog. 
Niet weg te slaan bij de wijnproevertij, maakte  
hij de familie wel compleet. Complete vreugde 
was er ook aan de zwaar ‘’gevulde’’ statafel. Op 
zich al lekker bezig, maar het werd nog ‘’ge‑
vulder’’ toen Piet en Ankie van Riet aanscho‑
ven. Natuurlijk is het onmogelijk om de meer 
dan honderd gasten heel fijntjes te fileren. Feit 
blijft echter, dat de opkomst uitstekend was. 
Hoewel? Wij hebben �22 leden, dan zijn er nog 
altijd 80 leden, die niet thuis geven. Dat is jam‑
mer. Zelfs erg jammer. Natuurlijk ontbraken be‑
langrijke groepen ‘’ja ‑ stemmers’’. Toegegeven 
het Songfestival was heel succesvol afgesloten. 
Mar ja, vakantie, hè! Jammer, derhalve, dat een 
aantal zekerheidjes elders vertoefden. Vakan‑
tievrienden, als Andries A., Rob van H., Rob P., 
Wout van K., Rob J., Dick van R., Koos v.d. K., 
Paul V. en zo kunnen wij nog wel even door‑
gaan. Feit, blijft, dat Anonymus prima werk ge‑
leverd heeft en dat grote dank richting sponso‑
ren gaat. Prachtige avond en wellicht een nieuw 
fenomeen in onze agenda’s.

Lex van Hulst
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Beste Gerard,
Hieronder mijn beleving van de verwenavond.
De verwenavond gemist?  Dan heb je een mooie 
avond aan je voorbij laten gaan. Het was Genie‑
ten met een hele grote G. Ik heb jullie gemist dus 
kom de volgende keer ook.

Met vriendelijke groet,
Johan van Kampen

Ik wil een groot Compliment uitbrengen aan de 
Heren van Anonymus voor de perfect verzorgde 
verwenavond van � juni j.l. Het was zeer geva‑
rieerd met de div. kramen voor “Elk wat wils” 
waarbij iedereen z’n uiterste best deed om het 
een ieder naar het zin te maken. Of het nou om 
bloemen ging (schitterende boeketten om mee te 
nemen), de masseuse, de visagiste, de kraampjes 
met o.a. whisky, sigaren, wijn en buitengewoon 
lekkere hapjes of de muzikale omlijsting waarbij 
leuk gedanst kon worden en men normaal kon 
converseren. Nogmaals in een woord  Grandioos! 

Wat mij betreft volgend jaar weer en nogmaals “ 
Chapeau Anononymus

Hans van der Geest 

In de eerste plaats wil ik een ieder, die zijn bij‑
drage heeft geleverd aan deze fantastische “ver‑
wenavond” heel veel dank toezeggen. We heb‑
ben enorm genoten van alle “promoties” en de 
begeleidende muziek, die het geheel op goede 
wijze completeerde. We konden ons zeer goed 
verstaanbaar maken, zonder onnodige krachts‑
inspanning voor onze stembanden.
Het lijkt mij een goed idee om deze of soort ge‑
lijke muziek te gebruiken bij komende evene‑
menten.
Hoop dat er in de toekomst veel meer leden aan‑
wezig zullen zijn bij door Anonymus te organise‑
ren evenementen.

Namens Eveline en dochter Marianne,
Henk Lansink

Reacties op de Verwenavond

Laat ik beginnen Anonymus te complimenteren over de realisering van de verwenavond zaterdag 
jl. Het was echt een happening in een leuke ambiance met een voortreffelijke presentatie door een 
aantal leden en wat ingehuurde attracties. Kortom een avond met niet een maar drie sterretjes. De 
voorzitter heeft dan ook terecht op woensdag 4 juni de heren een pluim gegeven.
In het verleden heb ook ik wel eens kritiek gehad op Anonymus, in het bijzonder over de te harde 
muziek en veel te weinig zitplaatsen. Het blijkt nu, dat deze kritiek niet aan dovemans oren was ge‑
richt, want ook deze aspecten waren deze avond prima geregeld. De enige kritiek die ik nu nog heb 
is het grote aantal introducé(e)’s waarvan je niet mag verwachten dat zij ooit lid zullen worden van 
onze Sociëteit en de lege plaatsen van afwezige leden opvullen.
Natuurlijk kunnen we gaan vragen aan de leden die niet geweest zijn wat de reden was van hun 
absentie. Ik heb denk ik een beter voorstel. 
Het verzoek aan de leden die wel genoten hebben van deze avond is om hun beleving van die avond 
in een paar korte zinnen aan te geven en per mail aan mij toe te zenden. 
Bij voldoende respons wil ik deze reacties publiceren in het Forum zodat ieder afwezig lid alsnog kan 
beoordelen wat hij deze keer door afwezig te zijn heeft gemist.
Het Gezelschap Anonymus heeft zo’n opsteker best verdiend.

Namens het Bestuur,
Gerard Hoogerwerf
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Beste Gerard,
Het was een heerlijke en gezellige avond. Hulde 
voor Anonymus, petje af.

Ria-Gerard Jonker

Gerard,
Een bijzondere avond met bijzondere mensen.
Fijne traktaties en attracties. De moeite meer dan 
waard iedereen was zeer in hun nopjes dit re‑
sulteerde in een fijn samenzijn met vrienden en 
vriendinnen.

Groeten, 
Jacob-Jan Vijn

Beste Gerard,
Even een korte en snelle reactie van mijn kant:
De leden die niet aanwezig waren hebben zeker 
iets gemist.  Bea en ik vonden deze avond bijzon‑
der geslaagd, vooral door de opzet met kraam‑
pjes rond een ‘centraal plein’. Je kon daardoor 
gemakkelijk heen en weer lopen en met elkaar 
praten. Ook was er in de bar voldoende ruimte 
om te zitten en te staan.
Natuurlijk was het leuk geweest om met nog 
meer leden en hun partners te kunnen praten. 
Soms, zoals op de Nieuwjaarsreceptie, moet je 
nu eenmaal met zijn allen als haringen in de ton. 
De formule van de verwenavond met afwisse‑
lende en verrassende onderwerpen, ruimte en 
beweging, is echter ook zeker voor herhaling 
vatbaar.

Met vriendelijke groet,
Aad van der Werf

Beste Gerard
Wat heb ik het vreselijk jammer gevonden, dat 
ik deze bijzondere avond NIET heb kunnen mee‑
maken. Het was een happening “op mijn lijf “ge‑
schreven en normaal zou ik er altijd bij geweest 
zijn! Anonymus, ik houd mij aanbevolen voor de 
volgende ( zeer inventieve happening).

Marius Roeterdink

Gerard, 
het was een fijne avond, verzorgde muziek; je 
kon tenminsten praten met elkaar (maar dat was 
ook de bedoeling van deze avond denk ik). Prima 
wijn proeven; heel goed gedaan van Bert uUhof, 
verwennen voor damens was goed verzorgd, 
dus van onze kant geen wanklanken. 
Nogmaals een goede en gezellige avond.

Groetjes,
Ria en Rinus de Haas

Beste Gerard,
Wat mij betreft vind ik het erg jammer dat ik er 
niet kon zijn. Mijn oudste dochter vierde haar 
verjaardag. Volgende keer ben ik (zijn wij) er met 
plezier bij.

Met vriendelijke groet,
Dick Meuldijk

Gerard,
De verwenavond was dusdanig gezellig dat ik 
me te buiten ben gegaan aan de fonkelwijn van 
Bert. Er was voor iedereen wat te doen, je kon 
proeven en genieten van al het lekkers wat onze 
vrienden hadden uitgestald in kleurrijke stalletjes 
terwijl er bij de vrolijke passende muziek (live) de 
gezellige aanwezigen in hun feestelijke kleding 
de dansvloer bezochten. Het geluidsniveau van 
de muziek was dusdanig dat je ook als je niet 
danste gezellig kon door kletsen met Jan en alle‑
man. Aldus een avond die ik niet had willen mis‑
sen en zeker en herhaling waard.

 Menno en zijn dames.  

Beste Gerard,
 Wij hebben de verwenavond als zeer geslaagd 
ervaren en waaruit blijkt hoe we als leden met 
elkaar kunnen samenwerken (wijn, sigaren e.d.) 
en samen kunnen genieten.
Een grote pluim voor Anonymus.

Hartelijke groet,
Martin en Agnes
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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
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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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Ja, het is waar! Woensdag avond  4 juni was, 
bij binnenkomst, de Sociëteit hoogzwanger van 
zware zaken. Maar wel mooie zaken! Het is dan 
ook, dat wij beter weten. Immers, het komt ech‑
ter uiterst weinig voor, dat wij de haringkaker 
Jonkheer van Taal tot Toet ontdekten. Gelukkig 
viel het erg mee en bleek bij nadere bestude‑
ring, dat onze Scheveningse  vriend Jan van der 
Zwan, via zijn vaardige handen zijn roots in de 
visserij niet verloochende en met veel ambitie 
de maagdelijk nieuwe haring een beurt gaf. 
Klasse, Jan! De lat lag echter hoog, die avond. 
Zelf uiterst hoog voor  Paul Groot, die met doch‑
ter Odette voorlopig de twee zwaarste en span‑
nendste weken in hun leven achter zich hebben 
liggen. Immers, Odette mocht het ziekenhuis 
gelukkig weer verlaten. De lat lag ook hoog 
voor Arthur Planken en Hans van der Geest, die  
heel manmoedig  twee introducés mee hadden 
gebracht. Hoe dan ook, allemaal zaken, die bij 
het warm lopen voor de nog te starten grote 
gebeurtenissen, inspannend maakten. Tot uur 
‘’X’’ aanbrak en de jubilerende gladiatoren de 
arena betraden. Cees Buskens en Hans Lamb! 
Twee  coryfeeën, die, zij het met de nodige 
avonturen, hun ereronde van 40 jaar lidmaat‑
schap van de Sociëteit ”De Vereeniging” met 
ons wilden delen. De slingers en serpentines 
werden heel verstandig thuisgelaten. 

Zware delegaties Buskens en Lamb
De twee boezemvrienden wisten  zich gesterkt 
door zwaarwichtig nageslacht. Cees kwam met 
zoon Ton en neef Otto van Diepen. Hans liet zijn 
erfgenamen Roel en Robert uit alle uithoeken 
van de wereld invliegen. Hoe dan ook, voorzit‑
ter Cees Postema , ja niets blijft je gespaard op 
zo’n avond, trapte fors af. Dat ging goed en het 
woord was aan pensionado Karel Dielen. Het 
leuke van Karel is, dat hij beide jubilarissen kent 
uit de gezamenlijke korte broeken periode. Nou, 
breek mij en Karel dan de bek niet open. Zeker 

als het over pensionada’s onderling gaat. Het 
woord ‘’kwajongens’’ (never change a winning 
team!) werd gebruikt en daar is tot op de dag 
van vandaag geen letter van gelogen. Dat de ju‑
welier zijn zegeningen en zijn blingbling telde 
was bekend, en  ook de Bouwmeester was met 
Hare Majesteit thuis in gesprek  geweest  om het 
touw wat te laten vieren. Kijk, daar heeft spreker 
Feico Alkemade toch op tijd zijn voordeel mee 
gedaan met de majestueuze verbouwing van 
zijn nederzetting in de Vogelwijk. Nou is Cees 
(haast!) altijd gelijk het zonnetje in huis en ook 
Feico is qua verstandelijke vermogens, niet op 
zijn achterhoofd gevallen. Enfin, het pand is 
toch klaar gekomen aan de Zwanenlaan, dank‑
zij overtuigende gesprekken en soms ‘’blind’’ 
gewoon gaan met die banaan. Beide heren zijn 
inmiddels toch nog steeds on speaking terms. 
Tot grote vreugd alom. 

80 jaar met heel veel bestuurlijke 
elementen
En natuurlijk werd, in wat voor soberheid, stil‑
gestaan bij tachtig fantastische jaren binnen 
onze Sociëteit. Hans heeft vele functies bekleed 
en heeft tijdens zijn voorzitterschap de Soos een 
enorme slinger kunnen geven. Cees kan met 
zijn jaren tot grote hoogte komen. Immers van 
die veertig jaren, zijn 26 jaren gebruikt om als 
commissaris Gebouwen de Sociëteit, zowel bin‑
nen als buiten, een uitstekend smoel te geven. 
En natuurlijk kunnen  wij er niet onderuit, dat 
beide heren de Sociëteit graag verplaatst had‑
den gezien naar hun achtertuinen en frisse aan‑
bouw in het mooie parkeervriendelijke Voor‑
burg. En dit dan met name ook , omdat  ¾ van 
de Voorburgse mannelijke bevolking door beide  
Voorburgse kwajongens lid werden gemaakt 
van de Sociëteit. Wij schreven het al! Avontuur‑
lijke jaren! Zij komen weer helder voor de geest. 
Met name een buitengewoon uitstapje van de 
vrienden naar Breda. Het was leuk dat weekend. 

   Hans en Cees: 
2x40 jaar avontuurlijk “sozen’’!
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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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Zeker met het oog op de moeilijke omstandig‑
heden, waaronder beide heren veilig weer, zij 
het heel  vroeg, weer huiswaarts konden keren. 
Weliswaar met enkele nare misverstandjes met 
een paar aanpalende nare heren  en dames. 
Eens kwajongen, altijd kwajongen! 
Nog tien jaar sparen voor het vijftigjarig lid‑
maatschap 
Tegelijkertijd dankbaar voor het feit, dat zij ons 
bij de lurven hebben gepakt en ons binnen 
gesmoesd hebben tussen de Sociëteitsmuren. 
Een passende en aangename avond. En aan het 

commentaar te horen staan beide partizanen er 
over tien jaar weer. Hans dan weliswaar 83  en 
Cees 78 jaar.  Wij zullen hun vijftigjarig lidmaat‑
schap echt uitbundig vieren. De bijpassende 
rollators zullen netjes geparkeerd worden in de 
daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 
Vrienden, nogmaals. Gefeliciteerd. Een feest om 
jullie erbij te hebben en die tien jaar…….? Wij 
beginnen nu reeds met de voorbereidingen. 
Hans en Cees! Pure klasse!

Lex van Hulst

Voorburgse Hans en Cees, twee boezemvrienden en voor mij een paar apart
Een echt unieke en hechte vriendschap, die voor mij de ratio tart.
Want Hans profileert zich o zo graag enigszins extrovert
Cees heeft daaraan beslist geen behoefte, hij is meer introvert
Sympathiek?, wat dacht je, ze liggen mij beiden na aan het hart
 
 

We drinken deze wijn op het jubileum van Cees en Hans
Na 40 jaar verdienen zij onze hulde met glans
Vroeger als misdienaar, hij was toen nog heel klein
Hield Cees al minder van water dan van wijn
Hij noemde het toen een drank om voor te knielen

 
 

Voorburgse Hans en Cees, samen 80 jaar lid en ruim 40 jaar bestuurlijke inzet
Hoe zij dit zo lang vol wisten te houden, gaat echt boven mijn pet
Zoveel inzet en zoveel passie voor onze mooie Sociëteit
Dat getuigd van karakter maar meer nog van kwaliteit.
Ik hoop dat deze instelling nog jaren wordt voortgezet

 
 
Cees vriend, ik heb weer eens zitten aftrekken, delen, vermenigvuldigen en optellen
27 jaar bestuurder is ca. 1500 uur vergaderen, dat resultaat kan ik je alvast vertellen
daarnaast komt dan nog eens ca.2500 uur inzet voor het onderhoud gebouw en de installaties 
aanvullend nog eens ca. 2000 uur voor overleg, tekenwerk, rekenwerk en advies
tezamen minimaal ca. 6000 uur, ga zo door, dan kan ik in 2018 deze cijfers wat bijstellen
 
 Voor het volgend nummer zijn nog meer limericks en versjes beschikbaar!!!

Het is wetenschappelijk bewezen dat er water is op Mars (zie bladzijde 23).



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
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Het was een bijzondere avond in velerlei opzich‑
ten 2 juli 2008 in de Kazernestraat en waarom?, 
veertien dagen ervoor hadden we toch ook al 
twee jubilarissen ???:
Ook nu was er een jubilaris die zijn dertig jarig 
lidmaatschap wilde vieren.
Het begon met een glas champagne aange‑
boden in de tuin door de jubilaris Simon van 
Duffelen die wilde vieren dat hij 30 jaar lid was 
(sinds 0�/07/’78) van onze Sociëteit. Wij konden 
hiervan onder het genot van een L.O. tje genie‑
ten omdat dit ook de eerste rookvrije avond 
was.
Simon was vergezeld van zijn zoon Ernst en 
schoonzoon Marcel Baltes, en dit kwam goed 
uit omdat het de eerste woensdag van de maand 
was en er onder leiding van Peter Robijns naar 
wordt gestreefd zoveel mogelijk jongeren (< 45 
jaar) aanwezig te laten zijn.

Na van de champagne genoten te hebben gin‑
gen wij aan tafel onder leiding van tafelpraeses 
Wim Quaak, die mededeelde dat ook het eerste 
glas wijn door Simon werd aangeboden. Ook 
bijzonder was het feit dat vanwege de tempe‑
ratuur en de toestemming van de tafelpraeses 
“de jasjes uit te doen” daar geen (nauwelijks) 
gebruik van werd gemaakt.
Het tweede glas wijn werd aangeboden door 
Aloys Arkesteijn, en het derde door Jos Runder‑
kamp die beide, met een verschil van twee da‑
gen, hun 62ste verjaardag vierden.
De gulle gevers werden luidkeels toegezongen 
met het lied “hij leve hoog, hij leve hoog …enz.” 
En natuurlijk gingen ook de sluizen der welspre‑
kendheid open te weten:
Wim Quaak herinnerde er in zijn openings‑
woord aan dat hij “slechts” �8 jaar lid is en dat 
Simon hem de fijne kneepjes van de kegelkunst 
heeft bijgebracht.
Gerard Hoogerwerf bedankte voor de aangebo‑

den wijn en had speciaal voor Simon ook nog 
een gedicht in petto als volgt:

Simon is ons oudste lid uit Voorschoten
Simon houdt meer van kegelen dan van stoten
Hoewel komt er een cup E op zijn weg
Dan is dat voor Simon geen sta in de weg
Simon heeft al meer van het goede des levens genoten.

Vervolgens wordt het woord nog gevoerd door: 
Cees Buskes, Aad Meuldijk en Peter Robijns.

In zijn dankwoord haalt Simon nog diverse 
wetenswaardigheden aan over zijn begintijd, 
namelijk dat het toen toch allemaal wel heel 
anders was onder het voorzitterschap van mr. 
Pierre Leinarts. Ook het barretje van toen was 
niet te vergelijken. Met “zijn” kegelclub “onder 
ons” heeft hij veel plezier beleefd. Kortom tot 
slot zei hij “ik heb dertig jaar genoten, en dank 
jullie voor de ondervonden vriendschap”.

Jongerenavond, eerste woensdag van de 
maand
Peter Robijns gaf een toelichting op zijn initia‑
tief om eens per maand de jongere “druk werk‑
zame” leden bij elkaar te laten komen voor on‑
derling contact. Van zulke leden, jonger dan 45 
jaar (als maatstaf) is er op dit ogenblik een “elf‑
tal”, waarvan er vanavond zeven aanwezig zijn. 
Het streven is erop gericht dat dit er zo’n dertig 
worden zodat ook de gemiddelde leeftijd van 
de Soos, nu 66, in zijn totaliteit omlaag gaat. 
Tevens bied Peter zich aan als “oppas Opa” in‑
dien een baby‑sit het probleem mocht zijn.

Tevens kan nog worden vermeld dat Bert Lemc‑
kert, na een langdurige afwezigheid weer pre‑
sent was in gezelschap van zijn nieuwe knie.

Herman B. Schoonman

Bijzondere woensdagavond 2 juli 2008

Simon van Duffelen 30 jaar lid!!



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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Robin van Barneveld en Femke Graatsma 
getrouwd in de Sociëteit

Op vrijdag 27 juni hebben Robin van Barneveld en Femke 
Graatsma ten overstaan van het CDA raadslid Wil Vonk, 
die als ambtenaar van de Burgerlijke Stand fungeerde, 
elkaar het ja ‑ woord gegeven in de Sociëteit. 
Er waren zo’n �50 gasten die de plechtigheid bijwoon‑
den in de grote zaal van de Sociëteit. De ambtenaar 
sprak lovende woorden aan het adres van het bruidspaar 
en prees hen om hun originaliteit. Robin deed bij Femke 
de trouwring om en Femke schonk Robin een paar man‑
chetknopen. Na de plechtigheid werd in de zonovergo‑

ten tuin van de Sociëteit door de aanwezigen een toast uitgebracht op het jonge paar. Hun huwe‑
lijksreis voert naar romantische plekken in Italië.

Ed Croqué

Damesgroep Sociëteit “De Vereeniging”

September 2008

Dinerbijeenkomst
Met de vakantietijd die ten einde loopt en de herfst in het verschiet, wordt het weer tijd om gezellig bij 

elkaar te komen en tijdens het diner ervaringen uit te wisselen.
De eerstvolgende dinerbijeenkomst, die bijgewoond kan worden door de dames/partners 

van alle leden van Sociëteit “De Vereeninging”, zal plaatsvinden op

donderdag 25 september 2008  in het Sociëteitsgebouw

Voor de dinerbijeenkomst, waar drankjes en diner voor eigen rekening zijn, kunt u zich opgeven bij 
de pachtster, mevrouw Den Heijer, 

vóór vrijdag 19 september, doch uiterlijk maandag 22 september
telefoon  070 3 64 31 42

Mocht u na aanmelding onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, belt u dan eveneens 
mevrouw Den Heijer. Dit moet echter wel uiterlijk dinsdagmorgen zijn,  daar er anders i.v.m. 

catering kosten in rekening gebracht kunnen worden.

Ik hoop op 25 september weer velen van u te mogen begroeten en ook weer nieuwe 
dames te mogen verwelkomen.

Eveline Lansink
Tel.: 070 3 55 99 67,  e‑mail:hj.lansink@planet.nl
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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


