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

Kopij inleveren vóór 20 september 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
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Website Soos
Nu de website geaccepteerd is als communica‑
tiemiddel binnen onze Sociëteit, was het de tijd 
om de site wat informatiever, overzichtelijker en 
gebruiksvriendelijker te maken. Het Bestuur is 
van mening dat dit – mede door de inzet van Ed 
Croqué – goed geslaagd is.

De algemene rubrieken Home, Historie, Orga‑
nisatie, Lidmaatschap, Accommodatie, Contact 
geven ruime informatie aan derden over onze 
Sociëteit en de mogelijkheden deze te huren 

voor festiviteiten of zich aan te melden als kandi‑
daat voor het lidmaatschap. Op een paar kleine 
correcties na zijn deze rubrieken gereed.

De rubriek “Sponsors “ moet nog worden inge‑
vuld, hier gaan we na de vakantieperiode aan 
werken.

Na het inloggen vinden jullie een uitrol van on‑
derstaande rubrieken met hun invulling en de 
ruimte om door jullie te laten invullen.

Uitrol menu Inhoud

Statuten Statuten

Het Huishoudelijk Reglement Het vigerende H.R.

De Algemene Vergadering Alle bescheiden inclusief de notulen van de laatste A.V.

Bestuur ➤ Samenstelling van het Bestuur.
➤ Het is te overwegen hier ook het overzicht van de verstrekte 

opdrachten in het kader van het groot onderhoud en de restauratie 
te gaan vermelden. Gaarne jullie mening hierover.

Ballotagecommissie ➤ De samenstelling van de commissie,
➤ Het aanvraagformulier voor het lidmaatschap, uit te printen voor 

gebruik.
➤ Mededelingen van de commissie

Kascommissie De samenstelling van de commissie

Exploitatiecommissie ➤ De samenstelling van de commissie
➤ Mededelingen van de commissie

Het Gezelschap Anonymus ➤ Annonceringen van hun festiviteiten,
➤ Aanmeldingsformulieren voor deelname aan deze festiviteiten
➤ Mededelingen van het Gezelschap

Ledenlijst De actuele ledenlijst en de voorhangende aspiranten

E‑mailadressen De e‑mailadressen van leden en aspiranten

Activiteiten Hier is ruimte voor de biljarters, kegelaars, kaartspelers, motorrijders en 
de golfers om hun mededelingen en foto’s te publiceren.

Het Forum Publicatie van de recent verschenen Forums

Menu’s Wat de komende weken de pot schaft en de mogelijkheid aan‑/af te 
melden voor de woensdagavond.

Van de bestuurstafel



van  Anonymus

Mededelingen en publicaties s.v.p. in te dienen 
bij de secretaris. In overleg met onze webmaster 
Ed zal ik zorgen voor plaatsing.

Het Bestuur realiseert zich dat met de website 
niet alle leden gelijkwaardig zijn in het ontvan‑
gen van informatie. 
Leden zonder e‑mailadres krijgen uiteraard ook 
het Forum en wij zorgen ervoor dat relevante 
info via het mededelingenbord in de Sociëteit 
bekend wordt gemaakt dan wel separaat wordt 
verzonden naar hun postadres.

Namens het Bestuur,
Gerard Hoogerwerf, secretaris

Beste Soosvrienden en vriendinnen,

De vele bewijzen van medeleven, in 
de vorm van een persoonlijk bezoek, 
bloemen, telefoontjes of een warm 
schrijven, die wij na het overlijden van 
Marga Overdevest mochten ontvangen, 
hebben ons erg goed gedaan en zijn voor 
ons een grote steun geweest.
Eens te meer blijkt dat onze “Sociëteit” 
een vriendenclub is in goede en in slechte 
tijden.  
Wij hebben jullie betrokkenheid erg op 
prijs gesteld.

    Ery, Jan en Helen, Dave en Monique

Het voorjaarsfeest
Op 23 mei was het zover. Het voorjaarsfeest 
met mediterrane muziek door Les Chanteurs, 
een Spaanse dansact met castagnetten en een 
loterij met prachtige prijzen. Het bijbehorende 
diner, met Spaanse, Italiaanse en Franse gerech‑
ten was veelbelovend. Mede door de actieve 
benadering van Anonymus om vooral toch 
deze mooie avond mee te maken kwamen er 90 
gasten op het affiche af. In deze tijden van eco‑
nomische crisis was de entreeprijs ook aantrek‑
kelijk gehouden. 

De muzikale omlijsting was prima verzorgd door 
Les Chanteurs die veel Franse en wat Spaanse en 
Italiaanse nummers ten gehore bracht. Prettig is 
ervaren dat het allemaal niet overheersend was. 
Je kon nog met elkaar converseren. Heel aardig 
was dat de muziek niet op één plaats ten gehore 
werd gebracht, maar ook in de tuin. Het weer 
heeft ons dan ook niet in de steek gelaten. 

Natuurlijk was dit ook de vuurdoop van Boenk 
die al goede maaltijden serveert op de sociëteit 
avonden, maar maken ze het ook waar als het 
gaat om het voorjaarsfeest? Complimenten zijn 
hier op zijn plaats, er werd door ieder heerlijk 
gegeten. Geen onvertogen woord gehoord. 

Vanwege de mooie voorjaarsavond, was het al 
snel zeer gezellig en de avond vloog voorbij. 
Om ongeveer 22.00 uur begon de dansact, 
Spaanse dansen werden opgevoerd en zelfs de 
castagnetten bleven niet ongehoord. Het klikken 
met de schoenen, opzwepende dansen. Onder 
de indruk van de Gitarist die een geweldig stuk 
muzikale begeleiding voor zijn rekening nam. 
Het verdiende applaus bleef ook niet uit en na 
de dansact genoten we weer van de conversatie 
en de muziek. 

Paul Vos nam de leiding van de loterij op zich. 
Inmiddels was het Anonymus gelukt alle loten 
te verkopen. Met een ongekend gevoel voor 
entertainment werden de prijzen door Paul 
verloot. Veel tevreden gezichten, want er was 
royaal ingekocht. Maar er zijn ook prachtige 
prijzen aangeboden door sponsoren. Het blijkt 
maar weer dat vele de sociëteit een warm hart 
toedragen en graag royaal willen zijn.

Rond middernacht eindigde de muziek en keer‑
den we huiswaarts. Een mooie avond.  

Het is gebruikelijk om U te laten weten dat als 
U niet bent geweest, u een bijzonder feest en 
een prachtige avond voorbij hebt laten gaan. 
Het najaarsfeest, het kerstfeest. Anonymus kijkt 
er al naar uit.
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F.G. VAN DEN HEUVEL
LATE VOGELS 1882

TOURNOOIVELD - DEN HAAG
TELEFOON 070 - 346 08 87

®

MENS COLLECTION

M.O.B. Accountancy B.V.

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

Forensische 
onderzoeken &

financiële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden
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Kwettertjes
Woensdag �7 juni mocht het Bestuur de voor‑
zitter, de secretaris en de penningmeester van 
Sociëteit De Reünie uit Gouda en de voorzitter 
van het CNS als gasten ontvangen. 
De heren hadden al eerder van mij vernomen 
dat wij heel trots zijn op onze grote opkomst 
op de wekelijkse soosavond en zij wilden graag 
eens zo’n “standaard” avond meemaken.

Naar onze begrippen was de opkomst woens‑
dag heel matig; maandag waren de golfers ac‑
tief geweest en woensdag was EZSI aan het va‑
ren. Al met al waren we die avond met 40 man. 
Voor Gouda is zo’n een ongekende luxe, zij zijn 
al blij als er per avond een �5 á 20 leden komen 
opdraven. En dat bij een ledenbestand van ca. 
200.

Naast een gezellig samenzijn is er die avond 
heel veel informatie uitgewisseld en een aantal 
zeer positieve opmerkingen van hen aan ons 
adres wil ik jullie niet onthouden. 

Deze betreffen
• De fraaiheid van onze accommodatie,
• De gezellige ambiance,
• De keurige kleding van de leden en het feit 

dat men elkaar begroet met een handdruk,
• De ontzettend gezellige sfeer gedurende de 

gehele avond, met name het toezingen van 
de gulle gevers kwam heel goed over,

• De ronde tafels, de tafelschikking en de aan‑
kleding, 

• Het instituut tafelpreses,
• De kwaliteit in verhouding met de berekende 

prijs; het diner werd als uitstekend beoor‑
deeld evenals de wijn,

• De keurige, attente en vriendelijke bedie‑
ning,

• De subculturen als biljarten, golfen, kegelen, 
kaarten en motorrijden en de initiatieven van 
het Bestuur,

• Onze financiële situatie, zij teren al jaren in op 
hun vermogen.

De contributie in Gouda bedraagt € 360,00 
per jaar. Gouda heeft een pachter in dienst en 
de totale contributie opbrengst wordt besteed 
aan deze pachter. Zij zijn zeer geïnteresseerd 
in de route en het onderhandelingsresultaat 
met Boenk. Zij willen daar graag nader met ons 
overleggen omdat hun financiële situatie ‑ door 
het in dienst hebben van een pachter ‑ nijpend  
is en er af en toe een beroep moet worden ge‑
daan op aanvullende donaties van welgestelde 
leden.

Voorts zouden zij het op prijsstellen jaarlijks met 
ons de krachten te meten met kegelen. EZSI is 
hierover geïnformeerd.

Gerard Hoogerwerf

 

Terug van vakantie is het ook wel eens leuk 
om positief nieuws over onze soos te krij‑
gen.
Het is aardig om te lezen, hoe andere ver‑
enigingen tegen ons aan kijken. 
Ik denk, dat wij teveel vastgeroest zijn in 
ons eigen kleine cluppie en ons Nederlands 
pessimisme. 
Wij zien niet meer de goede en positieve 
zaken die uitgaan van onze Sociëteit en zijn 
alleen maar op zoek naar dingen die fout 
gaan ( typisch Nederlands).

Bedankt voor het opbeurende verhaal.
 
Groeten 
Rob van Hulst



HET FORUM  6  AUGUSTUS 2009

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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Tja! Het moet niet gekker worden! Wat heet?! 
Een vernieuwd Anonymus tovert zomaar een 
Voorjaarsfeest uit de hoge hoed. En direct staan 
88 gasten op de stoep van de Kazernestraat. Ik 
ben niet te flauw om te schrijven, dat het niet 
alleen Anonymus was, maar veel meer de saam‑
horigheid van het Nederlandse volk, ons Oran‑
jehart! Immers, kolossale rampen spreiden zich 
over ons uit. Is de recessietijd al niet erg genoeg, 
of wij vernamen de crisis, die ontstond  met het 
vreselijke en verschrikkelijke nieuws, dat ons al‑
ler Jan Smit en Yolanthe Cabau van Kassaber‑
gen niet meer samen waren. Om het maar eens 
netjes uit te drukken. Ik weet mij eerlijk gezegd 
geen raad. Enfin, tegen de tijd, dat u deze ramp‑
spoed over u laat komen, zijn mevrouw en me‑
neer wel weer onder de pannen. Godzijdank! 
Wij schreven het al. Een sterk verjongd (!) Ano‑
nymus begroette 88 vogels van velerlei pluima‑
ge. En dan begint zo’n avond lekker. Eerst effen 
pinnen. Immers, bij de ingang stond centen‑
man Rob Pieterse het forse inkomstbedrag vlot 
en vrolijk te cashen. En dan direct het diepe in.  
Dan moet je het ook nog eens treffen. 

Verrassende zomerkleding verpakt in 
subtropische verrassing
Dan stap je in de wereld, die Lentefeest heet. 
Inclusief de Maharadja Marius Roeterdink met 
vooruitstrevend hoofddeksel. Deed Indische in‑
vloeden vermoeden. Heerlijk! Effen geen Zuid 
Afrikaans. Aan de andere kant werd de boel in 
evenwicht gehouden door Ria de Goeij. Inder‑
daad, ja! Geen familie van goodold Feyenoord 
keeper Ed .Weliswaar adembenemend gehuld 
in witte broek. Ik dacht even, dat is trendset‑
tend, maar  allengs signaleerde ik  veel voor‑
komend lopen in witte pijpen. Maar toch! 

Toonaangevend. En als wij het dan toch over 
Feyenoord hebben, dan was  er de bedroefde 
supporter Carla Verschoor. Ditmaal niet geës‑
corteerd door manlief Ron. Nee, duidelijk niet. 
Het was die vogel van Don Corleone, die zich 
in mediterrane sfeer had behangen met foute 
kettingen en geheel in het zwart gehuld was. 
Zeer geparenteerd aan de maffia. Hoewel ik ook 
weer begreep, dat Feyenoord niet ver verwij‑
derd is van hetzelfde doemscenario als Fortuna. 
Wij zullen het zien. Ik zie er wel “been’’ in. Paul 
en Trix? Als vanouds aanwezig. Het bleek wel, 
dat er enig misverstand was ontstaan over het 
wel of niet dragen van een T‑shirt onder het 
overhemd. Paul telde echter zijn zegeningen en 
wees op uitbundige en uitpuilende haargroei 
op zijn borstkas. En juist dat heb ik nu voor mijn 
verjaardag gevraagd. Beloofd is beloofd, Paul. 
Wij zullen jouw illegale parkeerplaats niet verra‑
den. Je begrijpt echter, dat ik daar volgend week 
ook sta.. 

Einde voetbalseizoen zorgt voor veel 
verrassingen
En hoewel het een Lentefeest betrof, kan het 
onderwerp “voetbal’’ niet weggetimmerd wor‑
den. En zagen wij Ajaxman Aad Meuldijk. Vele 
jaren ouder geworden. Nou heb ik het wellicht 
niet helemaal begrepen, maar `of  Miep en Aad 
zijn samen 65 geworden, of Aad heeft op voor‑
hand reeds de warme armen van Drees om zich 
heen gevoeld. Enfin geld stinkt niet en zeker de 
spaarpot AOW scoort lekker bij ons, oudere jon‑
geren.. Gelukkig is Martin Jol gestrikt als coach 
anders, Aad, wist ik nog een knappe coach van 
Terrasvogels 7, je weet immers maar nooit.  
Menno had zijn Lenie weer meegenomen. En 
hoe! Nou is Menno interessant als thesaurier, 

Lentefeest:
     een kracht van 88 op de schaal van Richter!
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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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maar nog spannender was de outfit van Lenie, 
waarbij de kleur van haar teennagels knap afge‑
stemd was op de kleur van haar overige zomer‑
se kleding. Een detail, maar je moet het effen 
zien, En groen is nu eenmaal een geraffineerde 
kleur.. Wij vlakken ook Frits Michelsen  niet uit. 
Uitgerust in een fabelachtig paars overhemd, 
echt zo een, die iedereen wel wil hebben (maar 
dit terzijde). Het kan niet anders, dan dat Frits  
dat hemd weer tevoorschijn heeft gehaald uit 
zijn sensationele goocheltijd. Een act, perfect 
gedrest, waarmee Frits jarenlang de nationale 
en internationale podia teisterde met eerderge‑
noemd goochelnummer. Koos, Jannie, Rob en 
Mieke hadden nog duidelijk wallen onder hun 
ogen. Bleek een overblijfsel te zijn van verre 
fietstochten met overnachtingen in het Bra‑
bantse land. Deze keer was de keus gevallen op 
een hotelletje in Etten‑Leur. Was goed bevallen. 
Goed eten en drinken en slapen op en onder het 
biljart. Maar het was dan ook lekker goedkoop. 
Absoluut een aanradertje! Overigens is Rob wat 
ongeduldig. Immers, de Peugeot Cabrio 308 
is weliswaar besteld. Maar er is geheimzinnig‑
heid over de leverdatum. Ja, een jongenshand is 
gauw gevuld. En dus nog een vakantie  in een 
oude maar terzake goed functionerende gezins‑
auto. Wij zagen Ankie van Riet. De ogen opge‑
maakt in oorlogskleuren en dus was de afspraak 
gauw gemaakt, dat bij enig onheil Koos Ank 
naar huis zou brengen. Het kan maar geregeld 
zijn. Overigens trots vertelde Ankie, dat die van 
Piet 27 meter lang is. Bleek het toch over een 
schip te gaan. Dat kan, natuurlijk! 

Ondanks barre tijden, bankwezen knap 
vertegenwoordigd
Verrassend was ook het Bankwezen goed verte‑
genwoordigd. Wij zagen Pieter en Ingrid Prins. 
Hadden het nog niet zo slecht bij Mees Pierson. 
Sterker, Pieter is daar de man in bonus, die met 
die bonus goede sier maakte met een geraffi‑
neerde blazer. Waarbij opviel, dat dit kleding‑
stuk reversibel was. Immers ook de voering was 
van grote klasse. Ook fijn met Wout van Kuijen 
zitten praten, die meer dan terecht aanwezig 
was. Dick en Henriette van Rossum ontmoet. En 

Dick, inmiddels 60 jaar, verbaasde vriend en vij‑
and met zijn  nieuw haarcoupe. Hij heeft de pot 
gel ontdekt en dat wil hij weten ook.Nog even 
en dan komt de hanenkam de Sociëteit binnen. 

Castangettende juffrouw teisterde 
het parket
En oh, ja! Het Voorjaarsfeest! Dat was top. Prima 
muziek en een castangettende juffrouw, die 
met haar verfijnde traptechniek het parket een 
forse beurt gaf. Het buffet was zeer Mediter‑
raan. Maar waarom in Godsnaam zoveel kaas‑
soorten? Hoewel ik uitstekend gepositioneerd 
stond naast Helen Kersten was het toch weer 
goed kersen eten. Helen had echter een zenuw‑
trekje. Immers, de volgende dag moest zij naar 
de promotiewedstrijd bij de clash tussen de  
HVV en Quick. Ja, en dan wordt zo’n weekend 
zwaar. Houd moed, Helen. Quick bleek gewo‑
nen te hebben dus  hup verrassend en levendig 
de zomer in. Ja, dan bied je je schouder aan en 
probeert toch te genieten van de voedseldrop‑
pings. Een heel verrassend buffet met een hele 
goede byte. Ja, Anonymus had uitgepakt. Het 
mocht wat kosten. Aan de andere kant, als dit 
tenminste de trend wordt zal in dit tempo het 
Kerstdiner wel bruine boterham met kaas bete‑
kenen. Immers, zo gaat het budget gauw op.  
Hoewel? Veel werd weer gecompenseerd door 
de zwaar aangezette lotenverkoop. Geen mid‑
del werd geschuwd. Veel vrouwelijks schoon 
werd in de strijd geworpen. Dus die lotenver‑
koop ging als een speer. Maar ja, zoals gewoon‑
lijk, was  de zaak weer duidelijk ‘’corrupt’’ en 
vielen dus weer niet in de prijzen. Hoewel de 
enige echte grote raddraaier Jan Kersten zijn ui‑
terste best deed en ceremoniemeester Paul Vos  
zich zeer uitbundig overtrof  was de klap op de 
vuurpijl, een hele grote ham voor Trudy van 
Hulst. En laat Trudy nou net weer  bijna 40 jaar 
familie zijn van………….Enfin. 
Kortom het was een hele mooie avond waarvoor 
alle credits gaan naar Anonymus. Wij mogen 
geen namen noemen. Maar Rob van H., Paul V. 
Jan K. , Johan van C., en Rob P.  ………. Klasse!

Lex van Hulst
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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
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Omdat ook een biljartbal rond is zaten de biljart‑
boys maandagavond 5 juli in de sociëteit aan een 
ronde tafel om onder het genot van een hapje en 
een drankje de plannen voor het nieuwe seizoen 
door te nemen. Marius en Andries waren in een 
één‑ tweetje overeengekomen dat Andries zou 
proberen die avond de orde te handhaven, het‑
geen overigens zeer tegen het zere been van Stef 
was. Er is toch maar één biljartleider en dat is Ma‑
rius. Ja Stef, zo gaat dat soms.... een soort kleine 
coup..

We werden die avond op een gepaste afstand 
begeleid door onze vrienden van de kegelclub 
E.Z.S.I. die wekelijks de culinaire prestaties van de 
nieuwe cateraar ervaren.
Zijn deze kegelaars, zodra zij hun sport (of klaver‑
jassen) bedrijven, een luidruchtig volkje, de serene 
rust van onze mooie zaal maakt van hen ook een 
ingetogen gezelschap, wat wij buitengewoon ge‑
waardeerd hebben. 
Ook het aan de andere kant van de glazen deur 
vergaderend bestuur had kennelijk geen heikele 
onderwerpen, want ook van die kant kwamen 
geen stemverheffingen door.

Kortom, we konden rustig ons gang aan. Natuur‑
lijk besteedden wij aan het begin aandacht aan het 
zo plotseling overlijden van de vrouw van Ery, die 
voor het eerst na deze verschrikkelijke gebeurtenis 
weer op de sociëteit was,   en spraken de hoop 
uit dat zijn biljartvrienden een beetje de ontstane 
leegte zullen opvullen. 
Het ledental van dit aimabele gezelschap kent een 
gestage groei. Wie dat allemaal zijn merkt u van 
zelf in de rest van dit verhaal. Iedereen krijgt zijn 
beurt.
Was vorig jaar Johan van Kampen al toegetreden 
(ondanks zijn Anonymus‑perikelen), begroeten 
we dit jaar  Paul Vos (ook al Anonymus) en kers‑
vers sooslid  Ernst van Hille. Heren, veel oefenen, 
dan zal ook uw handicap gestaag stijgen.
Natuurlijk kunnen we altijd nog leden gebruiken. 
Iedereen is op woensdag van harte welkom. Kom 
eens wat vroeger naar de sociëteit en doe mee.

We zijn het er allemaal over eens dat we dit jaar 

de zaken wat serieuzer aan gaan pakken. Zo af en 
toe komen, en dan zo in de loop van de middag 
een uurtje, is er niet meer bij. Voortaan zijn we net 
als Piet en Jerome, er allemaal om 2 uur en als we 
met vakantie gaan melden we ons netjes af. In een 
interne competitie zullen de spetters eraf vliegen. 
In de CNS competitie zullen ze dat overal in het 
land gaan merken. Laten ze in Apeldoorn, Zwolle, 
Haarlem, Hilversum en Deventer hun borst maar 
nat maken.
Hans heeft weer een paar mooie ploegen samen‑
gesteld, waarmee we hoge ogen kunnen gooien. 
Soms gaan we met z’n zessen op pad, soms met 
z’n drieën. Natuurlijk ontvangen we de tegenstan‑
ders ook hier in de sociëteit. En dan ook altijd weer 
de bewonderende verhalen, waarvan onze secre‑
taris onlangs een voorbeeld gaf . Maar ik kan u ver‑
zekeren, ook wij komen in hele mooie gebouwen 
en worden geweldig ontvangen. Iedere sociëteit 
heeft zo zijn “voors” en zijn “tegens’. Maar het di‑
ner op de woensdag is inderdaad redelijk uniek.

Tussen de gangen door was er voor onze coördina‑
toren Marius en Jan ook nog even gelegenheid om 
met het bestuur in conclaaf te gaan. Het gerucht 
ging namelijk dat bij het bestuur het idee gebo‑
ren was om één van de vier biljarts op te ruimen, 
dit ten faveure van de cateraar: Wat meer ruimte 
voor dinertafels en wat minder verplaatsing no‑
dig. Unaniem waren we van mening dat dat een 
heilloze zaak is. Zowel intern als in CNS verband 
hebben we dat vierde biljart keihard nodig. Als ik 
het goed begrepen heb zijn Marius en Jan erin ge‑
slaagd het bestuur hiervan in goede harmonie te 
overtuigen. Waarvan acte.

Zo spraken we nog wat huishoudelijke zaken af, 
die in het kader van dit verhaal verder niet zo in‑
teressant zijn.

Verzadigd en verkwikt (lichamelijk en geestelijk) 
en na “one for the road” samen met een aantal 
bestuursleden, gingen we voldaan naar huis. Op 
naar de kikkeravond in mei (wat dat is vertellen we 
later).

Voor nu: “krijt op tijd”                            AA

Tussen ‘de bal is rond’ en 
‘krijt op tijd’ (krè-t op tè-d)
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Na de laatste tocht in september 2008 welke ons naar de achterhoek voer‑
de was het nu tijd voor een tocht voor de wat meer geoefende motorrijder. 
Het plan werd in het najaar door mij geopperd om ons eens in te schrijven 
voor een 3‑daagse tour welke georganiseerd wordt door Motorclub Moza‑
mo in Zaandam. Ikzelf ben al meer dan �2 jaar lid hiervan en heb vele fijne 
tochten meegemaakt. Na peiling bleek het wel een goed voorstel en werd 
er op vrijdag �5 mei zoals gebruikelijk weer gestart vanaf het Texaco ben‑
zinestation aan de A�3. Het weer zag en dreigend uit maar gelukkig had 
iedereen goede regenkleding bij zich. Pierre verscheen op een spiksplinter 
nieuwe Honda Shadow met een groot windscherm waarachter zelfs een 
sigaret gerookt kan worden.

Deelnemers

Actief  
Menno Alkema
Rinus de Haas
Johan van Kampen
Jan Planken
Lex Rozenboom
Pierre Spijkermans
Bert Uphoff

Meereizende fans
Lenie Alkema
Patricia Uphoff
Carla van Kampen
Carla en Steven Boom

Moezeltour Boppard “Soos Angels” -  mei  2009
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Moezeltour Boppard “Soos Angels” -  mei  2009

Na onderweg enige flinke stortbuien voegden bij 
Hazeldonk aan de Nederlands Belgische grens 
Rinus en Johan zich bij ons waarna de tocht over 
de snelweg via Antwerpen naar Luik werd voort‑
gezet. Tijdens een koffiestop kwam de echte 
motorrijders mentaliteit al snel boven toen een 
aantrekkelijke Belgische dame , die haar hondje 
een plasje wilde laten doen, onverwacht hulp 
kreeg aangeboden van enige heren uit ons ge‑
zelschap.

De parkeerplaats stond al bomvol met motoren 
ca. �45 stuks maar bij het inchecken verliep al‑
les prima en werden de kamers betrokken. Mijn 
indruk was dat de Soos Angels zo’n heksenketel 
nog niet eerder hadden meegemaakt maar na 
verzamelen in de barkelder, waar intussen de 
dames en Steven al zaten, zat de stemming  er 
snel in. De maaltijd werd gemeenschappelijk 
georganiseerd dus u kunt zich voorstellen dat 
ook hierbij de Soos Angels zich enigszins ver‑
baasden. Na nog een afzakker werden de ka‑
mers opgezocht voor de nacht.

De tweede dag werd vroeg opgestaan want er 
stond een in de Tom Tom geplande dagroute 
van 270 km op het programma. Na het ontbijt 
werden de motoren en de kleding door ieder‑
een nog even nagekeken en kon de tocht be‑
ginnen. De Fans hadden besloten om een kleine 
boottocht op de Rijn en Moezel te gaan maken 
en hierna in Boppard te lunchen en wat rond 
te kijken.
Ik werd als routeleider aangewezen en in rustig 
tempo werd de tocht aangevangen over lande‑
lijke wegen en door pittoreske dorpjes. Gezien 
de kleine tankinhoud van sommige motoren 
werd regelmatig halt gehouden om te tanken 
en tevens een rookpauze in te lassen. De eerste 
rust stop werd ingelast in een klein dorp aan 
de oever van de Moezel waar op een terras de 
heren zich aan heerlijke koffie en Apfelstrudel 
mit Sahne tegoed deden. Het zag hier werke‑
lijk zwart van motorrijders terwijl er ook een 
middeleeuwse figurantenoptocht van Ridders, 
Geestelijken, Ambachtslieden en Melaatsen op 
krukken zich door de smalle straatjes worstelde. 
Na de tussenstop werd de tocht voortgezet over 
een steeds pittiger parcours met veel S‑boch‑
ten en stijgingspercentages van soms wel �7%. 
Rinus heeft dat gemerkt met zijn road chopper 
en ging plat, overigens zonder schade. Maar ja 
het blijft oppassen op tegenliggers en obstakels 
die zomaar op de weg kunnen verschijnen. Ons 
volgende pauzepunt voor de lunch was een mo‑
torrijders hotel “de Hecksenketel” in Cochem 
waar de lunch gebruikt werd.
De resterende �40 km terug naar ons hotel bleek 
voor sommigen een te zware opdracht en beslo‑

Hierna werd op initiatief van Pierre een detour 
gemaakt naar Bistro de Swaen in een klein ge‑
hucht in de voerstreek om te lunchen. Koningin 
Beatrix was hier ook wel eens wezen eten. Hier‑
na werd de tocht voortgezet over een door de 
motorclub geplande route die in de Tom Tom 
navigatie was ingevoerd. Mede gezien de nog 
behoorlijke afstand naar ons Hotel in Boppard 
werd halverwege besloten een snellere weg 
te kiezen zodat wij omstreeks 6 uur in Hotel 
L’Europe arriveerden na een rit van ongeveer 
520 km. Een hele prestatie voor die dag.



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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ten werd de groep te splitsen. Rinus, Pierre en 
Lex deden het rustiger aan en namen de snelle 
route naar het hotel, terwijl Menno, Bert, Johan 
en ikzelf besloten de tocht zoals gepland uit te 
rijden. Het was een prachtig eindstuk met lek‑
ker bocht‑ en hellingwerk waarin het tempo kon 
worden opgevoerd.
Rond 6 uur waren wij terug in het Hotel met een 
dagafstand van 277 km op de teller.
Na een opfrisser en gezamenlijke borrel in de 
bar, samen met de Fans die zich ook zeer had‑
den vermaakt, zijn wij gezamenlijk over de Rijn‑
promenade naar een door de Fans gereserveerde 
tafel in een  restaurant op het kerkplein gewan‑
deld voor het diner, met door Bert geselecteerde 
wijnen, dat voortreffelijk smaakte. Hierna terug 
naar het hotel voor een afzakker en een goede 
nachtrust voor de terugtocht de volgende dag.

De derde dag was het wederom vroeg uit de ve‑
ren, een stevig ontbijt, controle van de motoren 
en uitrusting en op voor de volgende 475 km 
huiswaarts. Gezien de afspraak van Pierre om bij 
Danielle en Paul langs te gaan in Eijsden werd 
besloten een eigen route te volgen langs de Rijn 
tot Remagen. De Bundesstrasse er naar toe ging 
voornamelijk langs de Rijn en met een mooi uit‑
zicht, in Remagen hebben wij heerlijk koffie ge‑
dronken en zijn vanaf daar over de autobahn via 
Aken naar Eijsden gereden. Zoals reeds in vorig 
reisverslag vermeld waren wij al eerder bij deze 

gastvrije vrienden van Pierre langs geweest dus 
werden wij daar wederom getrakteerd op kof‑
fie met Limburgse vlaai. Paul, zelf een fanatiek 
motorrijder vertelde dat hij binnenkort vertrekt 
naar Tanzania om van daaruit een motorsafari 
te maken naar Zuid Afrika, dat is wel iets anders 
dan onze tochten. Ik ben er jaloers op om zoiets 
ook nog eens te gaan doen  maar denk dat geen 
andere Soos Angel mij zou willen begeleiden. 
Na deze laatste tussenstop zijn wij doorgereden 
naar Baarle Nassau waar wij na een slotdiner van 
Rinus afscheid namen voor de laatste �20 km 
huiswaarts.

Ik denk al met al een zeer geslaagd tourweekend 
met meer dan �200km op de teller en goed weer 
waarbij de Soos Angels eens echt konden ruiken 
aan het in clubverband rijden wat toch onder 
andere omstandigheden plaatsvindt dan wat zij 
gewend zijn.Er wordt sneller gereden over een 
moeilijker traject met veel bochten, niveauver‑
schillen, wisselend slecht wegdek en tijdsdruk. Ik 
hoop dat zij er van genoten en ook wat van ge‑
leerd hebben voor komende toertochten al dan 
niet in Motorclub verband.

Alweer een gezellige rit toegevoegd aan de 
steeds populairder wordende touragenda van 
de Soos Angels.

Jan Planken
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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
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Hoe kan je vasten en toch zwaarder worden? 
Nu, dit is heel normaal in Saoudi Arabië. Men 
eet en drinkt ook niet overdag maar vreet zich 
letterlijk vol na zonsondergang. 

Met name het geen vocht nemen gedurende de 
dag is verschrikkelijk voor de Arabische samen‑
leving. Immers buiten werken bij temperaturen 
van boven de veertig vereist ongeveer een halve 
liter water drinken per uur. 

Hierbij enige ervaringen van 2007: De Arabieren 
zeggen dat ze wel werken; ze voelen zich bele‑
digd als je aanneemt dat het economische leven 
geheel stil ligt. Dus werd door hen de grote ver‑
gadering over de verbouwing van de raffinaderij 
in september 2007 gehouden, De documenten 
voor de vergadering waren drie verhuisdozen 
vol (per persoon). Deze waren twee weken van 
te voren aan de belanghebbenden gestuurd. 
Moeilijkheid � was: wie wordt de vergader 
voorzitter. Niet een Arabier, want dat voorzit‑
terschap kost te veel energie! Het idee was ge‑
opperd dat ondergetekende dat zou zijn. Een 
gekke gedachte, de verdediger van de plannen 
ook de voorzitter te laten zijn, dat is abnormaal. 
Tenslotte vonden zij een Duitser – lid van de raf‑
finaderij organisatie – bereid de voorzitter van 
de vergadering te zijn. 

In de Ramadan tijd mag men twee uur later bin‑
nenkomen, dus de vergadering kan officieel pas 
om 9.30 beginnen – in de praktijk �0.00 uur. 
Om twaalf uur is het bidden en tegen drie uur 
(wederom) bidden en naar huis. De totale ver‑
gadertijd per dag is slechts vier uur. Deze slome 
vergaderingen gingen zo vijf dagen voort.

Alles was voorbereid, zoals verschillende per‑
sonen overgevlogen naar KSA om zo mogelijk 

uitleg van de plannen te geven. (Zij waren niet 
op de vergadering aanwezig maar op “afroep”, 
een uur rijden met de auto) Het resultaat was 
bedroevend; vrijwel geen discussie, slechts een 
hele enkele vraag.

Moeilijkheid 2 werd dus: De paar opmerkingen 
tijdens de vergadering moesten heel erg serieus 
genomen worden. Het was immers de beslis‑
singsvergadering voor de investering.

Wij, westerlingen gingen om twaalf uur naar 
een ruimte met geblindeerde ramen. Hier aten 
wij ons meegebrachte lunchpakketje op! (De 
Arabieren zouden het eten en drinken even‑
tueel kunnen zien, een aantijging op hun ge‑
woonte!)

Over eten gesproken, dan doen de Arabieren 
zeer uitgebreid. Direct na elke zonsondergang 
is er de FTAR (dat betekent ontbijtje). Zoals be‑
kend begint na het ontbijt de actieve dag, in 
dit geval de nacht. Immers de meesten slapen 
overdag, of thuis of op hun kantoor (want dan 
“werken” zij nog volgens de tijdsmeting).

Op uitnodiging van de Lummus organisatie in 
KSA werden wij westerlingen uitgenodigd voor 
zo’n FTAR. Deze vond plaats in een grote aircon‑
ditioned tent op het terrein van een luxe hotel.
Alle lekkernijen waren aanwezig. 
In het kort: Er werd door de Arabieren gegeten 
op de Arabische manier. Bord geheel vol laden, 
snel eten, een ander bord nemen enzovoort. 
Weinig of niet praten, alleen maar binnenhalen. 
Binnen een uur waren de meeste gasten dan 
ook alweer vertrokken.

Sjoerd van der Veen

    Vasten... 
en toch dikker worden!



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

D A M E S G R O E P
Sociëteit  “de Vereeniging”

 
September 2009 - Dinerbijeenkomst

  
Op het moment van schrijven is het nog augustus, maar bij het lezen van deze oproep is het al 

september, dus hoogste tijd om weer bij elkaar te komen.
Iedereen is benieuwd naar de vakantie verhalen en het verslag van het “Week –eindje ‑ weg”.

 
De DINERBIJEEKOMST  zal plaatsvinden op

 
DINSDAG 22 SEPTEMBER

in het Sociëteitsgebouw
bar open vanaf �8.00 uur, diner circa �9.30 uur

 
Voor deze bijeenkomst, waar drankjes en diner voor eigen rekening zijn, kunt u zich opgeven bij de 

locatie manager van Boenk, Tessa,  tot uiterlijk
 

maandagmorgen 21 september, 12.00 uur
telefoon  070  3 64 31 42

 
Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, belt u dan eveneens de locatie manager 

Tessa. Het is mogelijk,dat de voicemail aanstaat. Spreek dan duidelijk uw naam en telefoon-
nummer in, de band wordt regelmatig afgeluisterd.

 
Al hoewel de vakantietijd nog niet voor allemaal voorbij is, zou het toch fantastisch zijn als ik weer 

veel enthousiaste dames mag begroeten en wie weet ook nieuwe dames mag verwelkomen.
 

Mocht u nu niet kunnen komen, op 24 november is er weer een dinerbijeenkomst.

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

 



HET FORUM  20  AUGUSTUS 2009

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


