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KNOESTER
 REGISTER OPTICIENS®

SkyPol: Goed bekeken onder alle omstandigheden

Verblindingsfactor zonlicht                     Beschermingsfactor SkyPol

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

Maak een            afspraakje met me.

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

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

Soosvriendendienst

Het beste zonneglas 

ter wereld in uw sterkte 

e 149,- per paar

(we hebben al zonneglazen in uw 

sterkte v.a. e 49,50 per paar)
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Het bestuur van onze soos heeft Jan Burgering, 
Wim ten Tije en Aad van der Werf verzocht om 
als coördinatoren voor de activiteiten Kunst en 
Cultuur op te treden. In een eerste nota hebben 
wij drieën onze gedachten vastgelegd over: 
uitgangspunten; hoe onze activiteiten zouden 
kunnen passen binnen onze soos; wat eventue‑
le kunstzinnige programma’s (in de ruimste zin 
van het woord) zouden kunnen bijdragen aan 
het (beter) floreren van onze soos. Bij deze alge‑
mene opzet voor de lange termijn is een prakti‑
sche checklist opgezet om een kader te hebben 
voor toekomstige werkzaamheden.

Als start van het uitgebreide activiteitenplan wil‑
len we kijken naar ons zelf als soosleden; en hoe 
laten we onszelf zien aan anderen. 
Ieder  van onze soosleden heeft thuis wel iets in 
de woonkamer of de gang hangen of staan wat 
hijzelf mooi of boeiend vindt, een schilderij, een 
beeld, iets van keramiek, hout of glas.
Wij willen u, alle soosleden, vragen die mooie 
voorwerpen op een weekend in februari 2008, 
van vrijdagochtend tot en met zondagavond, 
in bruikleen aan ons beschikbaar te stellen om 
daarvan een expositie 

“Andermans kunst kijken …” 

te maken. Tijdens de tentoonstelling zullen wij 
als “goede huisvaders” over de geleende schat‑
ten waken. Wij hopen dat ALLE soosleden elkaar 
beter willen leren kennen en begrijpen door 
naar andermans kunst te kijken en zo dieper 
inzicht te verwerven in andermans zielenroerse‑
len. Wij hopen dat alle soosleden hun collega’s 

van het werk, hun (over)buren, neven en zwa‑
gers meebrengen naar de tentoonstelling.

Alle soosleden ontvangen soosleden een vra‑
genlijst om de mogelijkheden te kunnen over‑
zien van wat wij van uw kant mogen verwach‑
ten. Deze vragenlijst vraagt allereerst of jullie 
bereid zijn een of meer kunstobjecten (maxi‑
maal 4) voor de bruikleenperiode ons te laten 
zien. Ook worden enkele detailvragen gesteld  
over het/de object(en), zoals grootte, hoogte, 
naam van de kunstenaar, titel, materiaal, enz.  
In ieder huis is tegenwoordig wel een digitale 
camera aanwezig; maak van ieder object twee 
foto’s (briefkaartformaat of groter) en zend er 
een mee met de ingevulde vragenlijst. De an‑
dere bewaar je bij je brand‑ en inbraakverze‑
keringspolis. Uit alle inzendingen wordt een 
selectie gemaakt naar diversiteit, materiaal en 
voorstelling. Wat uiteindelijk op “Andermans 
kunst kijken …” geëxposeerd wordt valt onder 
de eindverantwoordelijkheid van de organisa‑
tor, Jan Burgering.
De ingevulde vragenlijst en foto’s met de opga‑
ve van de mogelijk te exposeren kunstvoorwer‑
pen moeten uiterlijk �5 december ingezonden 
worden aan Jan Burgering, Prins Bernhardlaan 
40, 2264 CE  Leidschendam, om de selectie wel‑
overwogen en zorgvuldig te kunnen doen.
Van de voorbereidingen voor deze expositie 
van “eigen spul” zal ik jullie regelmatig op de 
hoogte houden. 
Ik hoop dat het kijken naar andermans kunst voor 
ons allen een feestelijke happening zal worden.

Jan Burgering

“Andermans kunst kijken …”
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Op zaterdag 29 september was het weer zover, 
voor de tweede maal dit seizoen was er weer 
een tocht gepland die ons net als het vorig jaar 
naar het Belgisch‑Nederlandse grensgebied zou 
voeren. Met, u raadt het al, bestemming Resi‑
dence “de Haas” in Baarle Hertog. Helaas moes‑
ten deze keer Rien en Marianne Gagestein door 
omstandigheden verstek laten gaan. 

Om ��.00 uur werd verzameld op het Vuurto‑
renplein in Kijkduin waar dit keer, mede door 
ervaringen uit onze vorige tocht, een volledig 
professioneel gekleed gezelschap aantrad. Zelfs 
Pierre had kosten nog moeite gespaard en zag 
er plensbui proef uit.

Via het Westland werd koers gezet richting 
Baarle‑Nassau waar wij voor de lunch werden 
verwacht.  Via Hoek van Holland en het pont‑
veer Maassluis‑ Rozenburg voerde de tocht ons 
richting Hellevoetsluis over de Haringvlietdam 
en Goeree Overflakkee richting Brabant. Op 
wat buitjes na was het lekker toerweer  met niet 
al te druk verkeer. Gedurende de tocht wordt 

altijd uit veiligheids oogpunt bloksgewijs gere‑
den, dit om te voorkomen dat er bij plotselinge 
stuur‑ of rembewegingen  valpartijen of erger 
nog kunnen ontstaan.
Veel later dan gepland arriveerden wij bij Rinus 
en Ria, die al vanaf  halftwee met een heerlijke 
lunch op ons zaten te wachten. Hiervoor nog 
onze oprechte excuses aan het hele ontvangst 
comité dat trouwens versterkt was met de komst 
van veel vrouwelijk schoon van onze Soos An‑
gels, de dames Heidi, Lenie, Patricia, Anja, Trudy 
en Charlotte. Tot onze verrassing waren ook Pe‑
ter en Hetty Dady en Steven en Carla Boom van 
de partij! Kortom een gezellig “Gezelschap” om 
mee te verpozen.

Ondanks de verlate lunch hebben wij onder aan‑
voering van Lex en zijn vrouw Charlotte op haar 
prachtige Honda Deauville nog een kleine tour 

          Najaar tour 
   “Soos Angels” 2007
Deelnemers: Menno Alkema, Leo de Bruin, Rinus de Haas, Johan van Kampen, Hans Knoester, Jan 
Planken, Marius Roeterdink, Lex en Charlotte Rozenboom, Pierre Spijkermans en Bert Uphoff.



in de nabije omgeving kunnen maken terwijl de 
overige dames heerlijk  zijn gaan winkelen.
Zoals gebruikelijk werd na terugkomst stevig 
geborreld en gesmuld van de lekkere hapjes, en 
ook de voortreffelijke wijnen van Bert ontbra‑
ken ditmaal weer niet.
Na een heerlijk en zeer uitgebreid wok diner 
met het complete gezelschap werd overnacht 
in een hotel in Baarle‑Nassau  terwijl Marius en 
Heidi samen met ondergetekende in het gasten‑
verblijf van Rinus en Ria hebben geslapen.
Dit is een mooie stacaravan, direct naast het 
hoofdverblijf gelegen en speciaal aangeschaft 
voor kinderen, kleinkinderen en zoals blijkt 
goede vrienden, voorzien van alle comfort en 
tevens twee 2‑persoons slaapkamers.
Kortom, na aankomst van de “Hotelgasten” en 
het maken van een groepsfoto werd door de 
motorrijders uitgebreid afscheid genomen van 
gastvrouw  Ria en de Soos Angel dames die per 
auto naar de Randstad vertrokken.
Onder leiding van Lex die de dagtocht [Taxan‑
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dria route �00 km] had uitgezet zijn wij vervol‑
gens met �� motoren vertrokken om de Bel‑
gisch Brabantse bevolking eens lekker wakker 
te schudden. Dit mede en voornamelijk door 
het aantal geproduceerde decibellen uit de 
motoren van Pierre, Leo, en Hans. Het was een 
prachtig uitgezette tocht met daarin diverse tus‑
senstops voor o.a lunch, rookpauzes [Pierre] en 
afscheids drankje in Hoogstraten waar eenieder 
zijn eigen weg ging.
Al met al en mede dankzij het mooie weer maar 
vooral door Ria en Rinus was het een heel fijn 
weekend en daarbij chapeau voor Charlotte die 
voor de mannen in niets heeft onder gedaan en 
hopelijk de volgende keer weer van de partij zal 
zijn.

Menno, als voorzitter van de club, wij hopen 
dat je dit nog een tijd zal kunnen voortzetten. 
Bedankt!

Jan Planken.
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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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Er is door onze secretaris Gerard Hoogerwerf aan 
Sjaak Hooymans en mij verzocht om een klaver‑
jascompetitie op te zetten voor onze soosleden. 
Wij hebben niet lang hoeven nadenken om dit 
verzoek te honoreren. 
Het was wel even denken en overleggen met 
notoire verslaafde klaverjassers hoe we dit zou‑
den gaan aanpakken dusdanig dat iedereen mee 
kan doen, dus ook de soosleden die alleen op de 
maandagavonden aanwezig zijn.

Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de spelregels van het 
klaverjassen op zijn Rotterdams.
‑ Ieder spel duurt 8 giffies.
‑ Minimaal aantal te spelen spelletjes is bepaald 

op 5 (om te voorkomen dat wanneer iemand 
� spelletje heeft gespeeld zou winnen doordat 
zijn gemiddelde hoog is)

‑ Verplicht gaan.
‑ Diegene die niet zijn gegaan tellen de punten, 

(normale puntentelling voor bepaling of tegen‑
partij nat is of niet). Daarna worden de punten 
afgerond op hele getallen.

 Voorbeeld: 
 45 punten is 5 punten tegen �� 
 45 punten plus 20 roem is 7 tegen ��.
 44 punten is 4 punten tegen �2. 
 Noteer de eindstand van de behaalde punten 

op het scorebord.  Voorbeeld: Eindstand is 84 
‑ 26 dan krijgen de beide winnaars 84 punten 
en de beide verliezers 26.

 De punten worden aan het eind van de com‑
petitie opgeteld en gedeeld door het aantal 
gespeelde spelletjes, zodat er een gemiddeld 
getal uit komt.

Competitie en competitieleiders
De competitie duurt van � oktober 2007 tot � 
mei 2008.
De competitieleiders tevens spelcommissie zijn 
Sjaak Hooymans en Ed Croqué, eventueel aan‑
gevuld met een deelnemer die regelmatig op 
de maandagavonden aanwezig is. Gegadigden 
gezocht!!!

Scorebord
Het scorebord zal worden opgehangen bij de 
kegelbaan. Daar dienen de eindstanden te wor‑
den ingevuld. De spelcommissie controleert re‑
gelmatig of dit naar eerlijkheid gebeurt.
Op het scorebord staan nagenoeg alle soos‑
leden, mocht je naam er niet opstaan en wil je 
toch deelnemen noteer je naam op de lijst.

Uitsluitingen en/of geschillen
Bij ernstig spelbederf en/of valsspelen en wan‑
neer dit wordt gemeld aan de spelcommissie kan 
er worden overgegaan tot nog nader te bepalen 
maatregelen. Over geschillen en/of uitsluitingen 
beslist de spelcommissie, deze beslissingen staan 
vervolgens niet ter discussie.

Kaartmaten
De meeste klaverjassers spelen graag met een 
vast kaartmaatje, verzoek is om toch regelmatig 
van kaartmaat te wisselen om het sociaal aspect 
niet uit het oog te verliezen. Mocht de spelcom‑
missie constateren dat deelnemers toch altijd 
met de zelfde kaartmaat spelen dan kan door de 
spelcommissie worden besloten om deze deel‑
nemers van verdere deelname uit te sluiten. (zie 
uitsluitingen)
 
Prijzen
Zoals zo vaak gaat het niet om het winnen maar 
om het deelnemen. Maar de onmiskenbare eer, 
de wisseltrofee en natuurlijk je naam in de an‑
nalen van de sociëteit zijn een reden om mee te 
doen. We zijn nog op zoek naar sponsoren voor 
de wisseltrofee en eventuele kleine prijzen.

Mochten er nog vragen zijn dan kan men die 
stellen aan Sjaak of mij, eventueel via de mail 
sjaakwilma@casema.nl of ecroque@tiscali.nl

Veel kaartplezier gewenst,

Sjaak en Ed

Klaverjascompetitie



F.G. VAN DEN HEUVEL
LATE VOGELS 1882

TOURNOOIVELD - DEN HAAG
TELEFOON 070 - 346 08 87

®

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

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

Forensische 
onderzoeken &

financiële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden



Website Sociëteit 
de Vereeniging
Beste soosvrienden,

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat wij 
zijn gestart met een website voor de sociëteit 
(www.societeitdevereeniging.nl). Met deze web‑
site proberen wij meer naamsbekendheid te 
verkrijgen van onze sociëteit wat dan ook weer 
mogelijkheden bied v.w.b. ledenwerving en 
zaalverhuur e.d.  

De website is zowel voor leden als voor niet le‑
den te benaderen, de webpagina’s voor de niet 
leden is nauwelijks aan veranderingen onderhe‑
vig. De soosleden die een e‑mailadres hebben 
kunnen inloggen (webpagina lidmaatschap) en 
krijgen dan meerdere webpagina’s te zien.
Deze webpagina’s bevatten o.a. het laatste 
soosnieuws, foto’s van evenementen,  biljart‑
uitslagen, stand klaverjascompetitie en agenda 
van evenementen. Ook ons maandelijkse blad 
het Forum en vorige uitgaven hiervan zijn in di‑
gitale vorm te lezen. 

Statistieken:
Aantal webpagina’s: �8
Aantal relaties: �03 (soosleden met e‑mail‑
adres)

De website zal binnenkort wat wijzigingen 
ondergaan zodat wij meer mogelijkheden krij‑
gen om een ieder beter te kunnen informeren.
Mochten jullie ideeën hebben dan horen we dit 
graag.

Met vriendelijke 
groet,

Ed Croqué

Ziekenboeg
De (heerlijke) zomer is voorbij en gaan wij ho‑
pelijk een droge (warme) winter tegemoet!
Tot op heden waren er gelukkig geen mel‑
dingen van zieken op het soosfront, behalve 
dan dat Rob Pieterse intussen een oog opera‑
tie heeft ondergaan (netvlies loslating) en nu 
gelukkig ook bijna van de wond aan zijn hiel 
genezen is.

Helaas heb ik deze keer een paar vervelende 
mededelingen te doen aangaande de gezond‑
heid van 2 van onze trouwe leden. 

Bij Albert Vervest is een kwaadaardig gezwel 
geconstateerd in zijn dikke darm en naar wat 
hij vandaag gehoord heeft na een scan onder‑
zoek is dat er gelukkig geen uitzaaiingen zijn. 
Op �9 oktober ondergaat Albert in het Bron‑
ovo ziekenhuis een 2 uur durende operatie. 
Een gedeelte van de dikke darm, waaraan het 
gezwel zit wordt dan verwijderd.
Wij wensen Albert veel sterkte toe en hopen 
hem spoedig gezond en wel weer in ons mid‑
den in de soos te zien.

Ook Chris Kortleven heeft te horen gekregen, 
dat hij darmkanker heeft. Zijn voorgenomen 
verblijf in Zuid‑Afrika (Kaapstad) met zijn 
vrouw Zwaantje is derhalve van de baan. Voor 
zover bekend zijn er geen uitzaaiingen naar 
de longen, maar dat is nog niet zeker van de 
lever. Hij moet nog een aantal onderzoeken 
ondergaan. In ieder geval staat vast, dat hij op 
3� oktober onder het mes gaat en zijn gehele 
dikke darm wordt verwijderd. Er wordt dan 
een verbinding gemaakt naar de endeldarm. 
Ook Chris wensen wij veel sterkte toe en ho‑
pen ook hem weer spoedig gezond en wel in 
ons midden in de soos te zien.

De volgende maand hoop ik u betere berich‑
ten te melden!
Verder wens ik u allen een gezond najaar toe.

Marius Roeterdink.
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LEVERING EN BEDRUKKING VAN:

T-SHIRTS
SWEATERS
JACKS
BEDRIJFSKLEDING
STICKERS
POSTERS

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

Bel ons voor een

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

Thomsonplein 18
2565 TK ‘s-Gravenhage
Tel. (070) 3450418 / 363 93 37
Fax (070) 3455756 Eigen atelier
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Een prima datum! Immers, tantièmes, oprot‑
premies, �3e maanden, target gerelateerde bo‑
nussen, zijn dan wellicht met bloed, zweet en 
tranen weer contant binnengehaald. Van de an‑
dere kant geeft het u volop de gelegenheid om 
deze ‘’zuur’’ verdiende extra euro’s weer eens 
ouderwets kapot te slaan. 
Laat echter duidelijk zijn, dat de organisatoren 
desondanks toch op’’kleinschalige’’wijze willen 
calculeren. Sterker, wij hebben nog even onze 
gedachten laten gaan over het onvolprezen 
muntjessysteem. Dit kwalijk speculeren echter, 
is met ferme hand over boord gezet. Gewoon 
boter bij de vis. Nou is simpelweg ‘’ja’’ zeggen 
tegen een dergelijke organisatorisch klusje na‑
tuurlijk één ding. De daadwerkelijke uitvoering 
is uiteraard een tweede en bepaald niet echt on‑
belangrijk issue.  
Daarom leek het ons wijs om een fraai vertrek‑
punt en eindpunt zo centraal mogelijk  te kie‑
zen.  Immers, Voorburgers en Scheveningers op 
één kussen, daar ligt vast van allerhande ‘’rot‑
zooi’ tussen. En omdat wij daarnaast ook reke‑
ning willen houden met al diegenen, die per 
fiets of brommer komen en ook hen een volwas‑
sen parkeerplaats te schenken hebben wij met 
de directie van Brasserie “”De Landbouw’’ in 
Wassenaar afgesproken dat alle maar enigszins 
aangedreven vervoermiddelen een gedegen 
plek krijgen toegewezen. En natuurlijk wel zo 
prettig. Met name ook een mooi vertrekpunt en 
verzamelpunt voor de bus, die, terwijl wij ge‑
wapend met de liederenbundel klaarstaan,  ons 
de gehele dag ten dienste zal staan. 

maandag 14 januari 2008

‘uitjesdag’!
Inderdaad! U leest het goed. Een jarenlange traditie staat luid en duidelijk weer op de 
agenda. De tweede maandag van januari gaan wij gezamenlijk weer de paden op en 
de lanen in. 

Resteert de vraag, waar brengt deze uitgebouw‑
de goggomobiel ons naar toe? Ja, dat blijft nog 
even een verrassing. Na diepgaande oriëntatie 
van drie weken op de ‘’hei’’, hebben wij ten 
langen leste gekozen voor een plek ergens  ten 
oost/west van de lijn Rottumerplaat en het drie‑
landenpunt in Vaals. Dan heeft u even een idee. 
Toegegeven, het is effen doorgassen. Het komt 
echter allemaal goed. 
Hoe dan ook, woensdagavond 3 oktober is in de 
Sociëteit het startschot gegeven en u kunt van 
ons aannemen, dat het dik voor elkaar komt. 
Duidelijk is echter en dat is óók het uitgangs‑
punt van deze mededelingen voor land en tuin‑
bouw, mede ook al omdat niemand die woens‑
dag een kalender bij zicht had, dat maandag �4 
januari 2008 gereserveerd dient te worden om 
prominent en royaal te ruiken en proeven aan 
en van dit  Soosuitje. 
Wij beloven u, wij houden u op grote hoogte. 
Beter kan niet. Gewoon wat u van ons gewend 
bent.

Rob Jansen en Lex van Hulst

maandag

14 januari

2008
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Anonymus 140 jaar
Het is 140 jaar geleden dat een twintigtal leden het reglement van het Gezelschap 
goedkeurde. Deze leden waren reeds - nemen wij althans aan - enige jaren anoniem 
actief op het culturele vlak. Met dit reglement kregen zij nu wat inkomsten om 
culturele activiteiten te ontwikkelen Het reglement verplichtte hen om zich met 
poëzie en proza bezig te houden.
Hoe het Gezelschap zich in de volgende 140 jaar ontwikkelde in zijn tijd, wordt in tien 
artikelen uit de doeken gedaan. Dit is het negende artikel, dat het tijdvak 1979 tot 
1993 behandelt.

    (9)

In deze periode zien wij grote veranderingen in 
de Nederlandse samenleving. Te beginnen met 
het aftreden van Koningin Juliana (�980). De 
kroning van prinses Beatrix ging gepaard met 
rellen. Kraakpandbewoners kwamen met de 
leus: Geen woning, dan geen kroning.

In �98� waren er in Amsterdam en Den Haag 
grote demonstaties tegen de plaatsing van 
kruisraketten. Deze grote Nederlandse reactie 
werd internationaal “Hollanditis” genoemd, of‑
tewel de Hollandse ziekte.  

Na lange tijd van stijgende welvaart kwam er in 
�982 de klad in, een grote werkloosheid, hoge 
staatsschuld en meer van dit soort fraais na de 
regering Den Uyl. Om de economische crisis in 
goede banen te leiden kwam Ruud. Lubbers 
met het akkoord van Wassenaar, de uitwerking 
van dit akkoord ging de geschiedenis in als  “Het 
poldermodel”.

Zeven jaar later (�989), de economie was weer 
“op stoom’’, begon men met de “privatisering”. 
Het idee erachter was, dat door marktwerking 
het allemaal veel beter voor iedereen zou wor‑
den. Dit is ook het jaar, dat het communistische 
systeem ophield te bestaan, dat het meest ge‑
illustreerd werd door de val van de Berlijnse 
muur. (9 november �989).
Weer vijf jaar later (�994) zien wij de eerste pro‑

blemen met onze multiculturele samenleving, 
iets wat in het laatste artikel van deze serie na‑
der zal worden beschouwd.
Voor het Gezelschap Anonymus was er in deze 
periode ook een grote omwenteling: Anony‑
mus hield op te bestaan als aparte vereniging.  
Het werd een onderafdeling van de “Sociëteit 
de Vereeniging ”met een reglement, dat als 
basis had het reglement van de Sociëteit. Het 
oude interne Anonymus reglement is verkleind 
tot een afsprakenlijst voor wat betreft de acti‑
viteiten van zijn bestuursleden. De contributie 
van de vereniging Anonymus werd overigens 
al jaren via de Vereeniging geïnd. (Met andere 
woorden: iedereen was al automatisch betalend 
lid van het Gezelschap Anonymus). 
Belangrijk om te weten is ook het feit, dat  Ano‑
nymus ook inkomsten genereerde uit de adver‑
tentieopbrengsten van het Soosnieuws/Forum 
en daarnaast uit incidentele giften. De verande‑
ring van status had echter geen wijziging in de 
manier van werken van Anonymus: Anonymus 
krijgt een pot(je) met geld en is vrij dit te be‑
steden zonder dat het Bestuur hier invloed op 
heeft. Echter vanaf nu moet het Gezelschap 
Anonymus zich wel op de jaarvergadering ver‑
antwoorden over hun uitgaven middels een 
jaarverslag.

In �980 stopte Wim Coenen met het voorzitter‑
schap van Anonymus. Jan van Gisbergen zette 
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Anonymus 140 jaar het voort met overigens Wim Coenen als secre‑
taris. Het Gezelschap bleef actief tot aan het af‑
treden van Jan. In deze belangrijke periode  viel 
op de eerste plaats  de viering van het �30 jarig 
bestaan van de Vereeniging in �98� en vervol‑
gens de viering van het 23e lustrum van het Ge‑
zelschap Anonymus, een jaar later. 

Te vermelden is dat in �98� de grote foto van 
koningin Beatrix is aangeschaft (op initiatief van 
Jan van Gisbergen) en in �982 voor het Anony‑
muslustrum de ronde tafelbladen zijn aange‑
schaft. Beide zaken zijn nog steeds “in gebruik”. 
Met het verwerven van de foto van Koningin 
Beatrix werd een beetje de ontwikkeling van de 
tijd gevolgd, echter prinses Juliana bleef natuur‑
lijk wel hangen!

In �985 ‑ dus direct nadat Anonymus ophield 
te bestaan ‑ zakte alles in elkaar; de organisatie 
was er even niet meer, geen bridge en klaver‑
jas wedstrijden, geen wijnproeverijen enz. Mis‑
schien een verlate reactie op de economische 
crisis, maar zeker een gevolg van het overlijden 
van de vrouw van Pierre van Hulst Jr. Immers 
Pierre was jaren lang een continue factor voor 
het functioneren van het Gezelschap. (o.a. was 
hij vele jaren secretaris)

Gelukkig kwamen er in �986 weer wat Ano‑
nymus activiteiten; het jaarschema van Wim 
Coenen werd weer in grote lijnen gevolgd. Een 

groots  lustrumfeest (�35 jaar) van ‘De Vereeni‑
ging’’ werd in oktober van dat jaar gegeven. 
(De viering van het lustrum was uitgesteld van 
het voorjaar naar het najaar, dit vanwege het 
overlijden van Pierre van Hulst).
Met uitzondering van de wisseling van het Ne‑
derlands koningsschap was de politieke ontwik‑
keling een beetje voorbijgegaan aan de socië‑
teit. Maar toch was er wel een band, getuige het 
feit, dat R. Lubbers (de uitvoerder van het pol‑
dermodel) in �988 aanwezig was bij het door 
Anonymus georganiseerde kerstdiner!

Het absolute hoogtepunt van Anonymus in 
deze periode was de viering van het �25 jarig 
bestaan. 
De feestcommissie bestaande uit Chris Soesman 
(voorzitter Anonymus), Andries Andrea, Ad van 
der Lugt (redacteur Soosnieuws‑ een activiteit 
van Anonymus), Cees Buskens, Piet van Riet, 
Teun Oosterwijk en Paul de Neef hebben de 
soos omgebouwd tot een ruimte, rechtstreeks 
gestapt uit de ‘’roaring twenties’’ compleet met 
gokvoorzieningen; een dixielandband, en alle 
gasten in de kleding van die tijd  completeerden 
de meer dan uitstekende sfeer. U, lezer, heeft de 
foto’s en misschien de video van dit feest gezien 
tijdens de kleine tentoonstelling in juni van dit 
jaar.

Tot slot nog een limerick die dit feest in de her‑
innering houdt.

Anonymus- we noemen geen namen
Wist een “feestje”te beramen
Dat klonk als een klok,
En bij elke slok,
Kon men dat volmondig beamen
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GEERT MAK: IN EUROPA
REIZEN DOOR DE TWINTIGSTE EEUW

Het waren de laatste maanden van het millennium, 
en ik reisde kriskras door Europa, een jaar lang. Ik 
deed dat in opdracht van mijn krant, NRC Handels-
blad, waarvoor ik iedere dag een stukje moest le-
veren, rechtsonder op de voorpagina. Het was een 
soort eindinspectie: hoe lag het continent erbij, aan 
het slot van de twintigste eeuw? Tegelijk was het 
een historische reis: ik volgde voor zover mogelijk 
de loop van de geschiedenis, op zoek naar sporen 
die waren achtergebleven (…) Het had bovendien 
iets met mijzelf te maken, deze reis. Ik wilde eruit, 
grenzen overschrijden, ervaren wat het inhield, dat 
mistige begrip ‘Europa’.

Het bovenstaande is een citaat uit de proloog 
van het inmiddels méér dan beroemde, veel‑
gelezen en veelgeprezen IN EUROPA van Geert 
Mak. Een reisverslag, nu in boekvorm, van maar 
liefst �200 pagina’s, voor het eerst verschenen in 
maart 2004, diezelfde maand nog herdrukt, en 
nog vele malen daarna. Tot op heden zijn er zo’n 
400.000 exemplaren van verkocht.

Wie kent hem niet, Geert Mak? Schrijver van 
eveneens beroemd geworden bestsellers als “De 
engel van Amsterdam” en “Hoe God verdween 
uit Jorwerd” en “De eeuw van mijn vader”. 
Journalist bij gerenommeerde omroepen, kran‑
ten, weekbladen en tijdschriften, docent Staats‑ 
en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit van 
Utrecht, docent Grootstedelijke Problematiek 
aan de Universiteit van Amsterdam, historicus 
van het jaar 2004, gelouwerd met vele prijzen, 
en eredoctor van de Open Universiteit. 
Hoe is het met Europa gesteld, op de overgang 
van de 20e naar de 21e eeuw? Die vraag beant‑
woorden was de drijfveer achter Maks imposante 
geschiedschrijving. Hoe staat het er met Europa 
voor? Of beter: hoe is het met Europa zo ver 
gekomen? Want het beeld dat Mak van Europa 
schetst is overwegend grauw en grimmig (er zijn 
ook lichtere toetsten) in zijn meeslepend relaas 
dat het midden houdt tussen reisverhaal en ge‑
schiedschrijving. Twee wereldoorlogen, vernie‑

tiging van mensengeluk en talloze mensenle‑
vens in gruwelijke kampen, totalitaire regimes, 
verschrikkingen. Van Madrid �937 tot Stalingrad 
�943, Van Ieperen �9�5 tot Boedapest �956. Ver‑
slagen van ooggetuigen en direct betrokkenen 
bij de recente historie. Verhalen van en over po‑
litici, idealisten, opportunisten, dromers, daders, 
slachtoffers, meelopers, en over de grote grijze 
massa’s achter hen: allemaal krijgen ze gestalte 
en gezicht. 
Adembenemend, overweldigend, huiveringwek‑
kend. Dikke woorden, maar oprecht gemeend.

En waarom schrijf ik dit alles? Ik heb immers al 
eerder in Forum gemeld dat we IN EUROPA in 
onze bibliotheek hebben (een schitterende uit‑
gave in twee delen ‘in prachtcassette’) en ik heb 
toch al eerder over Geert Mak geschreven?  Ja‑
wel, maar er is nu een bijzondere reden voor. De 
televisie (VPRO) heeft zich over Maks vuistdikke 
relaas ontfermd. Dit najaar en volgend jaar zal de 
verfilmde versie in 35 afleveringen worden uit‑
gezonden. Daarop wilde ik u attenderen. Kijken 
dus. Dat kan, want de uitzendingen zijn gelukkig 
niet op woensdagavond (dan mag / moet / kunt 
/ wilt u immers naar de soos), maar op zondag‑
avond. Te beginnen op �� november (wapenstil‑
standsdag, nog steeds, al zegt dat helaas weini‑
gen nog wat) om 2�.05 uur, Nederland 2. 

Karel Korswagen, bibliothecaris

Leespareltjes

in onze 
bibliotheek
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Op woensdag 7 november kunt  u, en te-
recht natuurlijk, wellicht met uw echtge-
note en misschien uw zoon en/of  dochter 
weer echt gaan schieten op de Waalsdor-
pervlakte. Een unieke herfstactiviteit, 
wel wat fris bij het schieten zelf, maar 
‘’warm’’ door de intense beleving.

Na afloop komen de sterke verhalen bij de bor‑
rel, die zoals gebruikelijk op de sociëteit wordt 
gehouden. Iedereen mag mee , en met voorrang  
de dames, in zijn of haar jachtkostuum (en ver‑
geet die veer niet!)
En, om met de bekende heer Bommel te spreken, 
komt er na deze borrel een eenvoudige doch 
voedzame jachtschotel, ongetwijfeld tot ieders 
genoegen.
Na afloop van deze maaltijd gaan we nogmaals 
“schieten”, maar dan met sjoelschijven, kegel‑
ballen,  dartpinnen of biljartballen.

De winnaar van het kleiduiven schieten krijgt de 
wisseltrofee, nu in het bezit van de familie Loo‑
man. Alle winnaars van alle schietwedstrijden 
krijgen, hoe kan het anders, een fles jachtbitter.

NB. Gaarne opgeven op het Anonymus publica-
tiebord met vermelding van uzelf en het aantal 
gasten.

Voor de schutters:
Zoals bekend zijn wij voor het kleiduivenschieten 
te gast bij de jacht skeet &trap club Waalsdorp. 
Hier gelden  enige regels, welke in acht moeten 
worden genomen.

�. Parkeren bij het clubhuis mag niet. Ongeveer 
�00 m voor het clubhuis zijn enige parkeer‑
plaatsen (nabij het  voormalige hondentrai‑
ningsveld). Aldaar kunt u parkeren; let op dat 
de auto op het asfalt staat vanwege hun mi‑
lieu‑ geen olie in het groen!

2. Indien de parkeerplaats vol is moet men op de 
Waalsdorperweg zelf parkeren.

3. Veiligheidsinstructies voor het schieten krijgt u 
voorafgaande aan het schietgeweld. 

De aanvang van de veiligheidsinstructies is op 
woensdagmiddag 7 november om �4.00 uur. 
Direct daarna gaan we in twee of drie groepen 
ons geluk beproeven. Het beste kunt u een kwar‑
tiertje eerder aanwezig zijn. 

De route is als volgt:
Bij de  kruising Landscheidingweg en Waalsdor‑
perweg moet men de Waalsdorperweg vervol‑
gen richting TNO. Ongeveer �00 m van de krui‑
sing ziet men links een opening in het hek met 
de nodige borden. Aldaar moet men in.

Kleiduiven schieten

Nieuws van de Vernuftelingen
 
Voor de een na laatste woensdag van de maand november (2� november) gaan wij het hebben over 
straatverlichting. Echt een onderwerp voor deze donkere dagen.
Weinigen realiseren zich goed, dat straatverlichting een zeer veelzijdige technologie is, dat eveneens 
een kunstzinnig aspect heeft. Dat laatste zorgt ervoor, dat eenieder er onder het genot van Beaujo‑
lais Primeur (of iets anders) iets over kan zeggen!
 
De technische aspecten zijn: Gewenste aantal Lumen, de kosten van het licht, de keuze van de lamp, 
de hoogte van de paal en resulterend het aantal palen per straatlengte.
 
Kunstzinnig: Past de paal en het licht bij de omgeving. Er zijn bekende historische palen! bekend in 
Den Haag, de Berlage paal.
 
Een discussie over de techniek van de lantaarnpaal, de keuze van de lichtsterkte, de kosten, de veilig‑
heid, de schoonheid van de paal, zijn waarde voor de historie.
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Geboren in het ziekenhuis te Rhenen op 3 januari 
�957, dus 50 jaar jong. Vader was toen onderwij‑
zer en woonachtig in Veenendaal, en Ron heeft 
ook nog een zus. Van Veenendaal verhuisde het 
gezin terug naar de bron te weten Rotterdam. 
Daar woonde Ron van zijn tweede tot zijn acht‑
ste jaar en werd het Feyenoord gevoel hem met 
de paplepel ingegoten. Vader was namelijk ge‑
boren in Tuindorp – Vreewijk zo’n �00 meter van 
de Kuip, en ook moeder was Rotterdamse. Dat 
het Feyenoord supporterschap ook zijn nut kan 
hebben mag blijken uit het feit dat bij het inchec‑
ken voor onze vlucht naar Rome op Rotterdam 
Airport, Ron een uiterst vriendelijke behande‑
ling onderging van de douane omdat hij op zijn 
mobiele telefoonetui en het beeldscherm van z’n 
telefoontoestel een Feyenoord embleem had, zo 
zie je maar!!!!
Na Rotterdam verhuisde het gezin naar Den Haag 
voor vijf jaar. Van daar naar Nootdorp waar Ron 
tot zijn tweeëntwintigste bleef wonen, om daar‑
na getrouwd met Carla, via 4 jaren in Alphen aan 
den Rijn, in Voorburg te gaan wonen.
Lager onderwijs werd in Rotterdam en Den Haag 
gevolgd, Middelbaar onderwijs HAVO‑ VWO ook 
in Den Haag evenals het beroepsonderwijs voor 
het Praktijkdiploma Boekhouden, MBA en SPD. 
Daarop volgde de HEAO opleiding in de avond‑
uren en de post doctorale studie aan de Erasmus 
Universiteit met als specialisatie forensische ac‑
countancy. Op zijn twee en veertigste was Ron 
certificerend AA. Na bij diverse organisaties en 
maatschappijen in loondienst te hebben gewerkt 
bouwde hij in de tussentijd een eigen zaak op en 
werd in �988 volledig zelfstandig.
De zaak heet M.O.B. accountancy, hetgeen be‑

tekent “My Own Business”, vernoemd naar de 
villa in Zuid Frankrijk van de “Schaduw” uit de 
detectivereeks van Havank, welke boeken wer‑
den verslonden. Vanaf hier zullen wij Ron zelf 
aan het woord laten:

“Ik leerde Carla kennen in �978 in Den Haag 
tijdens een avondje uit. Zij was in Indonesië ge‑
boren en werkte bij Transavia (waarmee wij ook 
naar Rome vlogen). Zij was dus zeer aangenaam 
verrast te horen dat inmiddels ook Gerrit van Gel‑
der lid is van de Sociëteit. Na �7 jaar Transavia is 
zij een eigen reisbureau als tour operator begon‑
nen, en is nu office manager bij M.O.B. Accoun‑
tancy”.

“Wat ik ook nog wel wil vermelden is, dat ik vier 
jaar gemeenteraadslid ben geweest in Voorburg, 
voor “de Onafhankelijken”. Van �994 tot ’98, 
een zeer interessante tijd waar ik veel van heb 
geleerd, maar nu ook weet dat politiek … en vul 
dat zelf maar in. Na �998 had ik geen ambitie 
meer”.
“De suikerziekte die ik op zeventien jarige leef‑
tijd kreeg (�974) veranderde mijn leven zodanig 
dat ik geen actieve sport meer kon bedrijven. Ik 
voetbalde in Den Haag bij Duinoord, en in Delft 
bij Concordia, nu ben ik een passieve voetballer 
als actieve Feyenoord supporter. Ook heb ik aan 
judo gedaan en wel tot en met de bruine band 
(bijna eerste dan). Het herseninfarct in 2002 heeft 
mijn leven wederom drastisch veranderd, maar 
ik heb met beide ongemakken leren omgaan, en 
kan er nu goed mee leven. Dat zullen de overige 
leden van de Rome trip bevestigen”.
Enige tijd geleden zijn we eigenaar geworden 

in gesprek met...
Ron Verschoor
op 7 oktober 2007 te Rome



van een huis, een drietal “rondavels” in Zuid‑
Afrika. Het ligt in een privé‑park bij Hoedspruit, 
en het is een verademing vanwege de natuur en 
de rust daar. Wij gaan er twee tot driemaal per 
jaar naartoe om daarvan met volle teugen te ge‑
nieten”.

“Ik ben nu ruim �0 jaar lid van de Sociëteit, na‑
dat ik mij in �996 schriftelijk had aangemeld bij 
de wervingscommissie vanwege een mailing. Ik 
heb toen een avond bezocht en dat beviel prima. 
In �996 werd ik aspirant lid en moest toen nog 6 
maanden voorhangen. Ik ontmoette er niet echt 
goede bekenden maar wel Voorburgers en Rijs‑
wijkers die ik van naam kende”.

Liefhebberijen: sport, “Zoals gezegd was ik een 
enthousiast judoka maar actieve sport is er nu 
niet meer bij, wel ben ik een actieve Feyenoord 
supporter, en kijk graag naar voetbal. Ook heb ik 
thuis een biljart staan waarop ik graag mag spe‑
len, en zodanig dat ik ook op de Sociëteit een 
aanvaardbaar partijtje kan spelen. Ik moet ver‑
plicht veel vakliteratuur lezen, zodat ik aan het 
lezen van boeken nauwelijks toekom. Ook heb 
ik een grote belangstelling voor alles wat met 
auto’s te maken heeft. Zelf rij ik in een Mercedes 
SLK 230 (Theo Damen een SLK 350), en in Zuid‑
Afrika in een Landrover. 
Tot mijn grote verbazing zag ik vanuit de bus 
hier in Rome een Lamborghini Murciélago met 
een glazen motorkap. Midden in het centrum, 
zomaar op de weg geparkeerd. De ongelofelijke 
schoonheid van het model met de brute kracht 
van het enorme �2‑cylinder motorblok. Michel‑
langelo zou het niet mooier hebben kunnen ont‑
werpen”.
“Onze toekomstplannen zijn: samen gezond 
en gelukkig oud worden in Voorburg, en zoveel 
mogelijk van ons huis in Zuid‑Afrika genieten”.

Tenslotte: Hoe bevalt het op de Sociëteit? “Het 
bevalt mij perfect, en heb het volledig naar mijn 
zin. Verder kan ik daar niets meer aan toevoe‑
gen”.

Wordt vervolgd
Herman B. Schoonman

Nieuws van het 
secretariaat 
van de Sint
Het zal de Sint behagen om zowel het ‘’ge-
wone’’ sociëteitslid  alsmede de (klein)-
kinderen van de leden op Sociëteit ‘’De 
Vereeniging’’ in de Kazernestraat te be-
zoeken. Dit met de  aantekening, dat het 
Sintbezoek aan de leden op woensdag-
avond 28 november slechts met de “geest”, 
zowel geestig als geestelijk zal zijn.

Voor wat betreft het echte (Klein‑)kinderfeest 
op zondagmiddag 2 december a.s. gaan alle 
remmen los. Zo zal het secretariaat van Sint‑ 
Nicolaas  daartoe aan de vele verantwoordelijke 
hulpsinten een brief zenden met het verzoek 
om medewerking te verlenen om een vorstelijk 
ontvangst van en een geweldig rijk feest mét 
Sint‑Nicolaas te realiseren. Daarvoor is nood‑
zakelijk dat Sint tijdig met korte steekwoorden 
de aardig‑ en onaardigheden kan opzoeken in 
zijn Grote Boek. Tevens zal de Sint u verzoeken 
te verschijnen met een klein passend geschenk 
voor uw nazaten.De Sint zelf zal zondag mid‑
dag 2 december persoonlijk aanwezig zijn om 
met zijn verschijning garant te staan voor een 
spannend maar spetterend Sinterklaasgebeu‑
ren. Hij heet niet voor niets De Goedheilig‑
man!

Het actieve, trouwe en dus gewone lid zal 
eveneens een brief ontvangen met het verzoek 
om even “Piet” te zijn voor een collega‑ander 
lid, zoals vermeld zal staan in deze brief. Als 
“Piet” moet u een klein maar fijn passend en 
vooral ludiek gedicht  maken en dit  complete‑
ren met een klein eveneens passend en ludiek 
geschenkje.
De ontvangende ‘’Piet’’ moet en zal zowel blij 
als verrast het gedicht voordragen en voor het 
presentje de Goedheiligman bedanken met de 
alltime favorite   “Dank je Sinterklaasje”.
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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
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GGD Den Haag
Reizigersadvies- &
Vaccinatiecentrum

www.denhaag.nl/ggd
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De stropdas komt voort uit de 
sierlijke halsdoeken die in de �7e 
eeuw door Kroatische soldaten 
gedragen werden. De Franse 
koning Lodewijk XIV zag hoe de 
Kroaten tussen andere soldaten 
uitsprongen en liet vervolgens 
dassen maken voor de eigen 
soldaten. Iedereen volgde al 
snel deze mode – de mens is nu eenmaal een 
kuddedier – en men ging de “cravate” dragen, 
verbastering van een Kroaat.

Toch duurde het tot omstreeks �920 voordat de 
das de huidige vorm kreeg, maar toen was de 
opmars niet meer te stuiten. Alom werd het een 
verplichting om een das te dragen met name op 
kantoren en elke werker die zich van een hand‑
arbeider wilde onderscheiden droeg een strop‑
das. Het werd een statussymbool.

Vandaag de dag is eigenlijk sprake van het on‑
gekeerde: Het niet dragen van een stropdas 
is een symbool, een boodschap. Wouter Bos 
bezocht een vergadering van Ministers van 
Financiën van de EU zonder stropdas, wat bij de 
aanwezige politieke journalist de vraag opriep 
of Bos wel te vertrouwen was.

Historisch is natuurlijk de act van Prins Claus op 
9 december �998 in zijn verklaring van Amster‑
dam toen hij demonstratief zijn stropdas afdeed 
en die weggooide met de oproep: ”Stropdas‑
dragers aller landen verenigt u en werp het 
touw af dat u hindert!”

En ik? Ik weet het nu niet meer. Ik ben niet van 
prinselijke bloede en ook geen Minister van 

Financiën. Aan hen hoef ik mij dus niets gelegen 
te laten liggen. Maar ja, ik heb ook geen Kro‑
atisch bloed in de familie. Over mijn werkplek 
laat ik mij niet uit, maar daar ondervind ik ook 
al niet veel steun in mijn stropdas‑identiteits  ‑
crisis.

Bijzonder in dit verband is te wijzen op de 
Sociëteit de Vereeniging in Den Haag. De leden 
van deze vereniging hebben onderling afge‑
sproken dat zij een jasje‑dasje protocol hante‑
ren. Ik sprak, toen ik er onlangs op bezoek was, 
met enkele leden van wie ik alleen de voorna‑
men nog weet (ik meen Frans en Koos). Deze 
alleraardigste heren verklaarden dat het aller‑
minst een probleem is voor de leden om dit 
protocol te handhaven. Deze woorden werden 
door de voorzitter van dezelfde Sociëteit (ene 
“Cees”) en werkzaam bij de gemeente Den 
Haag in een kantoorbaan onderschreven. 

Mag je na dit alles concluderen dat er waar‑
schijnlijk geen dwingender en tegelijk nuttelo‑
zer attribuut ooit in de mannenmode is geweest 
dan de stropdas ??????.
Ik ben misschien een stukje dichter bij de oplos‑
sing van mijn crisis.

PIERSON

Stropdas – identiteits - crisis
In het blad Uniteit van de Hilversumse Sociëteit  stond onlangs een ingezonden stuk dat 
de moeite waard is om eens onder de loupe te nemen. Het handelt over de stropdas.
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Damesgroep Sociëteit  De Vereeniging

Het is alweer �5 jaar geleden dat enkele dames/partners van  leden van de Sociëteit “De 

Vereeniging” besloten om een Damesgroep op te richten. Onder de bezielende leiding van 

de ons helaas ontvallen Diny Quaak werd er naar gestreefd om ook voor de weduwen van 

oud‑soosleden toch het Soos‑gevoel levend te houden.

Bij het �50 jarig bestaan van de Sociëteit werd door de Damesgroep een wel heel toepasselijk 

cadeau gegeven, de prachtige overgordijnen die de grote zaal sieren.

De dinerbijeenkomsten, die 5 maal per jaar plaatsvinden, worden goed bezocht.

In de loop der jaren werden er ook  een “Dagje ‑ uit” en een “Week ‑ eindje ‑ weg” aan de 

bijeenkomsten toegevoegd.

De Damesgroep verheugt zich nog steeds in groeiend aantal leden, geïnteresseerde dames/

partners van zowel leden als oud‑leden van de Sociëteit “De Vereeniging”.

De eerst volgende dinerbijeenkomst zal plaatsvinden op

donderdag 22 november om 18.30 uur
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 16 november, doch uiterlijk maandag 19 november

telefoon  070 3 64 31 42

Mocht u na aanmelding onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, belt u dan eveneens 
mevrouw Den Heijer.

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij aandacht besteden aan ons �5‑jarig bestaan.
Tevens zullen de data voor bijeenkomsten/uitstapjes in 2008 worden vastgesteld.

Ik hoop 22 november 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



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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Bedrijfs Onroerend Goed
Vastgoed Management
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