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Kopij inleveren vóór 20 november bij Herman Schoonman

 Functie Functie Telefoon
 Verantwoordlijkheid jaar 

Bestuur
C.A.Postema (Cees) Voorzitter  �° 0�0 - ��� 88 1�
G.M.W. Hoogerwerf (Gerard) Secretaris �° 0�0 - ��� 99 86
 Wnd. commissaris Interne Zaken  
M. Alkema (Menno) Penningmeester 1° 0�0 - ��6 �6 5�
C.J.M. Buskens (Cees) Commissaris Gebouwen ��° 0�0 - �86 15 56
J.M. Meijer (Rien) Lid 1° 0�0 - �90 0� ��
 Exlpoitatiecommissie  
A. van Hulst (Lex) Lid �° 0�0 - �8� 66 ��
 Het Forum
 Het Gezelschap Anonymus
 Tafelpresides  
Administratie   
J.L. Kersten (Jan)  �° 0�0 - ��8 08 59

Ballotagecommissie   
J.J. van der Kruk (Koos) Voorzitter 6° 0�0 - �66 55 �5
J.G. Eijzenbach (Hans) Secretaris �° 0�0 - �51 �5 69
D. Meuldijk (Dick) Lid �° 0�0 - ��� 55 �5
A. Rozenboom (Lex) Lid �° 0�0 - �99 15 56
P.K.A. Groot (Paul) Lid 1°

Exploitatiecommissie   
P.A. Bruin (Adrie) Lid 1° 0�0 - �0� �1 90
H.L.B. van Geffen (Henri) Lid 1° 0�0 - �86 �� 11
J.M. Meijer (Rien) Lid 1° 0�0 - �90 0� ��
 Vertegenwoordiger van het Bestuur
Kascommissie   
J.B. Beekhuizen (Jan) Lid 1° 0�0 - �9� 66 �9
P.K.A. Groot (Paul) Lid 1° 0�0 - �99 15 56
R. van Hulst (Rob) Lid 1° 0�0 - �8� 10 9�

Het Forum   
H.B. Schoonman (Herman) Redacteur 5° 0�0 - �68 �5 5�
A. van Hulst (Lex) Vertegenwoordiger Bestuur �° 0�0 - �8� 66 ��

De web-site   
E.R. Croqué (Ed) Beheerder �° 0�0 - ��1 �� 89

Bibliothecaris   
C.J.J. Korswagen (Karel) Bibliothecaris  0�0 - ��8 18 9�

Ledenwerving   
R.X. van Barneveld (Robin)   06 - 1088 ����
C.G.J. Kempen (Cornelis) Voorzitter  0�0 - �91 09 91
A. Planken (Arthur)   0�0 - �59 8� �0

Contacten Zieken   
M. Roeterdink (Marius) Namens het Bestuur �° 0�0 - ��5 �� 19

Het Gezelschap Anonymus   
L. de Bruin (Leo) Voorzitter 5° 0�0 - �60 �� 66
A. van Hulst (Lex) Vertegenwoordiger Bestuur 1° 0�0 - �8� 66 ��
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Rubriek “vanachter de bestuurstafel”
Jullie zijn er al aan gewend dat Lex en onderge-
tekende in hoofdzaak samen met onze bijdragen 
het Forum volschrijven. Ik heb in het Bestuur 
kenbaar gemaakt voorlopig met deze rubriek te 
stoppen. Een dubbelfunctie in het Bestuur, de 
perikelen rond de opvolging van de pachters 
en straks weer de Algemene Vergadering vind 
ik op dit moment meer dan genoeg. Het is ten 
slotte hobby en geen dienstverband.
Omdat er nauwelijks kopij binnenkomt zal het 
Forum de komende maanden in hoofdzaak be-
staan uit een wel erg lange monoloog van Lex, 
moet kunnen met 116 leden!
Lex bedankt voor je aanbod.

Bij het overlijden van een lid
In het vorige Forum heb ik al vermeld, dat het 
verzoek van een drietal leden om bij het overlij-
den van een lid de communicatie met wat meer 
cachet te laten lopen volkomen terecht is. 
Een e-mail is geen geëigend middel en past niet 
bij onze status.
In het Bestuur had ik echter al voorspeld, dat 
een oproep voor assistentie in dit geval niet ge-
honoreerd zou worden. Helaas ik heb gelijk ge-
kregen, zelfs degene die commentaar hadden 
bleven na de oproep stil. 
De oproep zelf en dit antwoord heeft mij dus 
alleen maar weer extra tijd gekost.
Suggesties om de onderlinge communicatie te 
verbeteren blijven welkom, maar dan graag ge-
lijktijdig met het tonen van de bereidheid om je 
zelf daarvoor in te zetten. 

Aspiranten
Kennelijk is de status van aspirant binnen onze 
Sociëteit niet voor iedereen duidelijk. Laat ik 
hun status nog eens samenvatten.
• Ze moeten van het mannelijke geslacht zijn,
• Ze worden door het Bestuur toegelaten op 

voordracht van de Ballotagecommissie of 
door een besluit van de Algemene Vergade-
ring,

• Zij betalen per maand een contributie die ge-

Van de secretaris
lijk is aan het per maand aan de leden bere-
kende bedrag,

• Zij delen - bij ontbinding van de Sociëteit - 
niet mee in de opbrengst,

• Zij dienen zich te houden aan de Statuten, het 
Huishoudelijk Reglement en de besluiten van 
het Bestuur,

• Ze mogen de Algemene Vergadering bijwo-
nen en kunnen in bijzondere gevallen – ter 
beoordeling door en met toestemming van 
de voorzitter – het woord voeren.

• Zij hebben geen stemrecht in de Algemene 
Vergadering,

• Zij kunnen niet benoemd worden in een or-
gaan,

• Zij hebben toegang tot de Sociëteit tijdens de 
vastgestelde openingstijden,

• Zij betalen voor het gebruik van spelmateri-
aal, het buffet en de bar de voor leden gang-
bare tarieven, 

• Zij mogen geen etenswaar en/of drank aan-
bieden aan de leden, uitgezonderd aan hun 
introducent of begeleider 

• Zij mogen een partner meenemen naar eve-
nementen,

• Hun status eindigt bij opzegging, na overlij-
den of bij toelating als lid.

Ze mogen dus – net als de leden – het woord 
voeren aan tafel en hun bijdragen leveren in 
het Forum, graag zelfs!

Gerard Hoogerwerf,
secretaris

Van de Commissaris Interne zaken a.i.

Ledenthermometer
Omdat ik mij vanaf heden beperk tot de regi-
stratie van de ontvangen mutaties in het be-
stand,  is dit de laatste ledenthermometer van 
mijn hand. 
Als er aanvulling komt in het Bestuur zal deze 
rubriek ongetwijfeld weer verschijnen.



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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Stand heden

Naam Lidmaatschap Beëindiging lidmaatschap door Mutaties Stand per 31 dec.
 

 
aspirant lid overlijden

opzeggen
lid

opzeggen
bestuur

ontzetten + – leden aspiranten 

Beginstand 01-01-2008         123 1
André Houweling    31-12-08    1 122  
Peter Robijns  01-04-08     1  123 0
Henk van der Maten 01-04-08        123 1
Chris Kortleven   10-04-08     1 122  
Adriaan van Egmond 01-07-08        122 2
Jacob-Jan Vijn     01-09-08   1 121  
Job Briedé    31-12-08    1 120  
Wim Coenen    31-12-08    1 119  
Ben Gronheid   14-09-08    1 118  
Eduard Maree    31-12-08    1 117  
Rob Gimbel    31-12-08    1 116  
Jos Hennequin 01-10-08        116 3
Frits van Manen 01-11-08        116 4

Gerard Hoogerwerf
Commissaris Interne Zaken a.i.

Opvolging pachter
Zoals eenieder weet, is er een aantal van voor-
zichtig informatieve tot belangrijke en interes-
sante  gesprekken  geweest met de Firma Boenk 
& DeGroot. Sterker met eigenaars Fred Weerden-
burg en zijn vrouw kwamen de gesprekken in 
een prettige stroomversnelling. Een en ander is 
op verantwoorde wijze gemeld tijdens een bij-
eenkomst van het bestuur met de zogenoemde 
klankbordgroep. 
Deze groep, bestaande uit een twintigtal van de 
hoed en de rand wetende soosleden heeft, in het 
kader van volstrekte  transparantie, geluisterd 
naar een weergave van deze gesprekken. Doel 
was een zo breed mogelijk draagvlak te creëren 
en te luisteren naar nieuwe issues, die wellicht tot 
een nog gezondere kijk op de opvolging van de 
pachter zouden kunnen leiden. Er is openhartig 
en duidelijk van gedachten gewisseld. Voors en 
tegens tegen elkaar weggestreept. Een en ander 
leidde uiteindelijk  tot een kennismakingsgesprek 

Vanachter de bestuurstafel...
tussen de heer en mevrouw Weerdenburg en het 
bestuur op 6 oktober jl.
Een conceptovereenkomst was het belangrijkste 
gespreksonderwerp en daar werden punten op 
‘’ies’’gezet. Opvallend vooral was de bereidheid 
van Boek & De Groot om op haast  alle wensen 
van het bestuur positief te reageren. Van Be-
stuurskant stonden natuurlijk twee zaken cen-
traal. Op de eerste plaats was dat de garantie 
te krijgen hoe de Sociëteit  haar eigen karakter 
rotsvast zou kunnen houden. Op de tweede 
plaats was het van belang om ook zakelijk gezien 
fi nancieel goed te ‘’boeren’. Schoonheidsfoutjes 
werden weggepoetst, aanvullingen werden toe-
gevoegd.. 
Zaak voor het bestuur  was nu het feit, hoe nu 
verder te marcheren. Het sprak voor zich, dat het 
Bestuur eerst natuurlijk een en ander juridisch 
getoetst wil krijgen. Daar is inmiddels actie op 
genomen. Daarnaast was er de sterke behoefte 
om de klankbordgroep weer bij elkaar te krijgen. 
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Aankoop
                                                          

PROPERTIES B.V. Verkoop

Bemiddeling 
van
onroerende 
goederen

v. Hogenhoucklaan 156
2596 TJ ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 328 39 06
06 531 83 004

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

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER

Brood en Banket

                          Sinds 1795

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

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

SCHELTUSDUYN
Beleggingsmakelaardij B.V.

Dr. Kuyperstraat 14
2514 BB Den Haag
Telefoon 070 364 49 59
Telefax 070 356 26 78
Privé 070 386 58 48
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Hoewel eenieder te bereiken was, bleek het on-
mogelijk op zo korte termijn deze hele club bij 
elkaar te krijgen. Noodzakelijk, i.v.m. vakanties. 
Omdat 1 november ras nadert en de continuï-
teit gewaarborgd dient te worden, is woens-
dagavond �9 oktober a.s. de belangrijke avond 
waarop het bestuur verantwoording wil afleggen 
en eventuele misverstanden uit de weg  ruimen 
voor een mogelijke samenwerking. Transparan-
tie is het toverwoord en dus geen hocus pocus.

Begroting en budgetten
Een hele nieuwe uitdaging wacht onze verse 
penningmeester Menno Alkema, die behoorlijk 
aan de bak kan met het produceren van de o, 
zo belangrijke cijfertjes. Zowel als afsluiting van 
het jaar �008 (erg vroeg) als wel de budgettering 
en prognoses van de begroting voor �009. Een 
begin is inmiddels gemaakt en het was natuurlijk 
een sterk begin. Menno immers start sterk met 
het versturen in november als mooie opmaat 
voor het echte werk de nota voor de contributie, 
zijnde €��5,--., Daarnaast staat op de rekening 
een bedrag voor  de overeengekomen bijdrage 
van € �5,-- als toeslag voor de renovatie van de  
Grote Zaal. Desondanks zal het hoogheilig Kerst-
feest toch nog echt gevierd kunnen  worden

Handen geven…!!
Ik weet het! Een heikel onderwerp. Ware het niet, 
dat van diverse kanten berichten het bestuur be-
reiken, waarbij melding wordt gemaakt van het, 
om het aardig te zeggen, elkaar vriendelijk te be-
groeten en even de handen te schudden niet of 
nauwelijks sprake is. Nu deze omissie ook onze 
aandacht trekt kunnen wij de klagers  bepaald 
geen ongelijk geven. Van de andere kant hoeven 
wij u natuurlijk ook niet meer te vertellen, hoe 
onze Sociëteit hangt aan waarden en normen. 
Zoals in het prille begin verteld is door de  Ballota-
gecommissie, is het toch op zijn zachtst gezegd te 
gek voor woorden om hierover te moeten schrij-
ven. Wij hebben ca. 1�5 leden. Hiervan komen 
rondom de 50 leden op woensdagavond. Dus?! 
Wat let u? Laat  dan ook niets u weerhouden om 
dit mooie ritueel op grote schaal weer in ere te 
herstellen. Vrienden begroeten vrienden. Op cor-
recte wijze. Niet alleen thuis , maar zeker  op de 

Sociëteit. Geen punt dus. Kom op, heren, hou 
vast aan onze goede mores.

Monumentendagen
Ook dit jaar gaf ons fraaie pand in de Kazer-
nestraat op 1� en 1� september jl. weer open huis 
als deelnemer aan de Open Monumentendagen. 
En wéér was het een feestje. Zeer veel liefhebbers 
van mooie monumenten waren blij verrast te 
zien, te horen, te ruiken en te voelen wat nu ei-
genlijk een 15� jarige Herensociëteit betekent en 
sterker nog, hoe die gesitueerd is.. Leuke discus-
sies. Felle discussies.(Waarom geen dames…?) 
Vragen? Heel veel vragen. Alom echter was er de 
grote waardering en verbaasde open monden bij 
het aanschouwen van al het fraais. Na een week 
van stortregen, was het weekend fris en fruitig 
en werd de Sociëteit uitgebreid bekeken. Het 
was een ware pleisterplaats en natuurlijk was het 
plassen gratis. Het was mede een groot succes 
door de meer dan gewaardeerde aanwezigheid 
van en aantal Soosvrienden, die als vrijwillige 
gastheren het verhaal goed wisten te vertellen.

Overlijden Ben Gronheid
Het is alweer enkele weken geleden, dat wij met 
een grote afvaardiging Soosleden  Ben begeleid 
hebben naar zijn laatste rustplaats. Er is uitvoe-
rig over gesproken en er is inmiddels een in me-
moriam geplaatst in het Forum. Toch is het gek, 
maar ik mis Ben nog steeds. Iets dat overigens 
niet wegneemt, dat de discussie over de hand-
geschreven rouwkaarten ook door de Sociëteit 
weer in ere hersteld  zou moeten worden. Na 
het overlijden van Chris Kortleven  was de dis-
cussie over de rouwkaarten een hard issue. Te-
recht  werd er dan ook een oproep gedaan in het 
Forum om vrijwilligers met een fraai handschrift, 
die bereid zouden zijn enkele uurtjes uit te trek-
ken om deze enveloppen te schrijven zich gaarne 
mochten aanmelden. Welgeteld 0 vrijwilligers  
hebben zich gemeld. Daarmee blijft de digitale 
snelweg voorlopig nog steeds de snelste oplos-
sing.  Weliswaar niet de fraaiste, maar ook deze 
berichtgeving doet zijn werk prima en blijft de 
belangrijkste communicatietrein . Om nog even 
bij Ben te blijven, ons bereikte ook een ontroe-
rende reactie van ons inmiddels oudste lid, Jan 
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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



Vos. Graag geven wij zijn medeleven hier weer.:

Leiden, 1 oktober 2008
Ondergetekende heeft met droefheid kennis 
genomen van het overlijden van Ben Gronheid. 
Hiermede is een einde gekomen aan een langdu-
rige vriendschap tussen twee oudgedienden.
Jan Vos

Jacob-Jan Vijn
Het komt uiterst zelden voor, maar eens of eens 
lopen ook het Bestuur en de leden van de So-
ciëteit op tegen een bepaald  lid, waarmee het 
om wat voor redenen dan ook, niet spoort. En zo 
iemand was helaas en tot onze grote spijt Jacob-
Jan Vijn. De financiële handel en wandel van JJ 
Vijn was er een en dan uiteraard toegespitst op 
onze Sociëteit, van uiterst dubieus niveau. Be-
talingsverplichtingen werden van geen kanten 
nagekomen en ook de goede naam van onze 
Sociëteit kwam door zijn reilen en zeilen in dis-
krediet. En het waren met name díe leden, die JJ 
Vijn bij zijn eerste royement zwaar steunden, die 
lieten nu met het wederom niet correct nakomen 
van zijn tweede betalingsverplichting  weten 
zeer teleurgesteld te zijn en geen vertrouwen te 
hebben. Na ampel beraad, heeft het Bestuur de 
uiterst pijnlijke en moeilijke beslissing genomen 
om de heer Vijn te royeren van onze Sociëteit

Ballotage
Heel ander nieuws maar dan wél goed nieuws 
kwam via de Ballotagecommissie bij het bestuur 
terecht. De wijze heren van deze belangrijke 
commissie hebben het, voorzichtig geformu-
leerd, erg rustuig gehad. Nu echter is de beer 
los. En zo hoort het ook. Het bestuur was dan  
ook  verheugd van de Ballotagecommissie het 
positieve  advies te krijgen en dit advies over te 
nemen om Jos Hennequin, geïntroduceerd door 
ondergetekende, als aspirant- lid tot onze Socië-
teit toe te laten. De maanden oktober, november 
en december zal Jos voorhangen, waarna snel 
daarop een tweede ronde volgt. Wij stellen er 
ons veel van voor en zijn ervan overtuigd,  dat 
Jos zijn draai  snel vindt binnen onze muren.
.
Lex van Hulst a.i.

Vrijdag � oktober was het zover. Negen dames ver-
zamelden zich om 6.10 uur op een winderig en kil 
busplatform van het Centraal Station.
De bedoeling was, dat een bus van Peter Langhout 
de passagiers om 6.�5 uur zou ophalen. Welke bus 
er ook kwam, niet degene waar op gewacht werd. 
Bij telefonisch contact kwamen wij te weten, dat de 
bus met schade aan de airco in Zoetermeer stond, 
maar dar er om 8.15 uur een bus zou komen om 
de passagiers op te halen. Vanaf het overstappunt 
ging het naar Maastricht en verder naar de waterval-
len van Coo. In Larochette in Luxemburg was Hotel 
Du Chateau ons uitgangspunt voor de volgende 
dagen.

Zaterdag was een prachtige dag, waar wij geno-
ten van een door een plaatselijke gids geleide bus 
rondtour en wandeling door de stad Luxemburg. 
De chauffeur maakte van de rit een prachtige tocht 
door een glooiend landschap, waar de bomen in 
prachtig herfsttooi stonden te pronken. Volgende 
stop was een wijnproeverij, waarna we nog een be-
zoek brachten aan Echternach.
Zondag waren de weergoden ons niet goed gezind, 
maar de rit via Bastogne ging weer door een mooi 
landschap. Via Valkenburg en Vaals kwamen we rond 
1�.00 uur in Nuland aan, waar na een diner de terug-
tocht naar Den Haag werd aanvaard.
Het was weer een heel erg gezellig “week-eindje-
weg”, waar we lang aan zullen blijven denken.
Helaas eindigde de reis voor Carla in Nuland, van 
waar zij en Eveline per auto richting Den Haag reden 
en Carla direct bij aankomst in Bronovo werd opge-
nomen met hartproblemen. Maandag 1� oktober 
onderging zij in het LUMC een open hartoperatie, die 
goed gelukt is. Gelukkig was zij met � dagen weer 
terug in Bronovo en nu goed aan de beterende hand. 
Wij wensen haar van af deze plaats een voorspoedig 
herstel toe. 

Eveline Lansink

DAMESGROEP

Weekendje-weg
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Las Vegas Night: 
één grote gok…!

En dat was het! Maar het pakte ‘’gezond’’ uit!! 
Dus de vraag: ‘’Hoezo financiële crisis’’? Want 
daar was weinig van te merken op zaterdagvond 
11 oktober jl. in onze Sociëteit. Toegegeven, za-
gen wij Piet en Nellie Mesters nog voorzichtig 
bij binnenkomst de troepen aanvoeren, al gauw 
werd bij het aanschouwen van het speelpaleis 
heel duidelijk, dat het deze avond niet persé 
ging om knap en bekwaam te pim-pam-petten. 
Maar wat maakt dat uit? Als wij tenslotte Nel 
weer zien, die veel van haar ongemakken inmid-
dels weer de baas is. Feest dus! Feest ook voor 
Gerard en Alie Hoogerwerf, die eveneens bij de 
scouting bleken te hebben gezeten. Immers, 
hun vorsende en vroege verkennersblik, maakte 
dankzij knap speurwerk duidelijk, dat het een 
hele legitieme avond betrof. Maar je bent mild, 
als vakantie nummer zeven weer voor de deur 
staat. 
En het werd met recht een feestje.Roulette, Black 
Jack, pokeren en gezonde fruitautomaten maak-
ten van onze Sociëteit een geduchte concurrent 
van dat koek en zoopie in Scheveningen. Met 
dien verstande, dat bij dat gokpaleis in Scheve-
ningen een gros managers wordt ontslagen en 
daar hoefden wij ons in de Kazernestraat niet 
druk over te maken. 

Rome of Kazernestraat, wat is het 
verschil…?
Vandaar dan ook dat Theo Damen en zijn Mar-
go uit het verre Rome waren komen invliegen 
en na � ½ jaar weer een soort première beleef-
den binnen ons Sociëteitsgebeuren . Even zul-
len zij gedacht hebben, waar zij nu in terecht 
waren gekomen. Wellicht ging de vergelijking 
met een doortimmerd Sodom en Gomorra 
even op. Maar even sfeer en wijn proeven en 
het was weer als vanouds. En wat bijvoorbeeld 
te denken van een André Nap? Hoewel ook An-
dré helaas en tot zijn spijt alweer bij de oudere 
jongeren hoort, was hij met partner op de fiets 
uit Scheveningen gekomen. Was er kennelijk 
niet geheel en al van overtuigd, dat er nogal 
wat prijzen te verdienen waren, die moeilijk op 
de bagagedrager mee hadden gekund. Boven-
dien een fiets zonder de gebruikelijke fietstas-
sen, die zo handig zijn bij het bezorgen van De 
Telegraaf. André zal wel veilig naar huis gefietst 
zijn, want ik las in de ochtendkrant geen schok-
kende verhalen over de nachtelijke avonturen 
van André N. Ook Hans en Henny Lamb gaven 
gelukkig weer acte de presence. Hans is goed 
getrouwd met een jaren jongere vrouw. En 
dat sleept Hans er telkens weer doorheen. Dat 
maakt het weer een stuk gemakkelijker om na 
deze uitputtende avond met de familie Cees B. 
mee naar Marokko af te reizen. Kunnen zij met 
eigen ogen zien hoe die k…Marokkaantjes in ei-
gen land hun ‘’ondeugende’’ kunstjes vertonen 
en aan de welzijnsman trachten te brengen. Wij 
zijn benieuwd. 

Nieuwe leden zeer actief in gokparadijs
Ook ons nieuwe lid Adriaan van Egmond had 
helemaal de smaak te pakken. Met een frisse 
jonge bloem aan zijn zijde, was hij niet weg te 
tremmen bij de roulettetafel. Nee, dat zit wel 
goed met Adriaan, die heeft zijn draai inmiddels 
wel gevonden en de week bestaat niet iedere 
dag uit golfen van 09.00 uur tot vèr na borrel-
tijd….etc. En zo hoort het ook. En natuurlijk! 
Kan een feest compleet zijn als Jan en Helen 
Kersten er nog niet zijn? Bij binnenkomst van 
Hepie en Hepie, veranderde de sfeer direct dras-
tisch. De verkregen dollars, die de makkers van 
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Anonymus in Amerika hadden laten drukken 
met eigen logo bleek op voorhand al een col-
lectors item. Maar het inwisselen ging met pijn 
in het hart. Maar ja, het speelt een stuk pretti-
ger met fiches, dan met friemeltjes papier. Ook 
het bestuur was knap vertegenwoordigd.. Dat 
bleek o.a. door de komst van voorzitter Cees 
Postema. Hoewel op zich een begenadigd arts, 
was het hem toch niet gelukt zijn Mariette op 
tijd speelklaar te krijgen. Een hardnekkige griep 
deed veel spelvreugde teniet. Wij houden het er 
echter op, dat Cees op artsenijgebied toch een 
tikkie van de hoed en de rand weet. Menno Al-
kema met zijn Lenie was terecht trouw aanwe-
zig. Lenie overigens in een oorverdovende out-
fit uitgerust met de nadruk op fraai mini. Ook 
Menno bleek knap bij de les. Immers, als er wat 
extra’s voor de Sociëteit te verdienen valt slaat 
de bezitterziekte toe. En terecht. Immers, de re-
novatie kost óók een paar centen.

Blije gezichten en even geen financiële 
crisis……
Ook Lex Rozenboom, extra druk met ballota-
geverplichtingen, liep met een big smile deze 
avond rond. Geen kunst, zou je zeggen, want 
hij was in adembenemend gezelschap, die ge-
zamenlijk hun draai vonden in het zuivere en 
pure gokgeweld binnen onze muren. Kortom, 
‘’iedereen’’ was er. Ware het overigens niet, dat 
wij verre van compleet waren. Nou is de voet-
balwedstrijd Nederland – IJsland natuurlijk de 
ultieme uitdaging om thuis voor de buis te blij-
ven hangen. Denk alleen maar aan die prettig 
en zo fijn coöpererende IJslandse banken. En 
dan weet je het wel hoe Nout Wellink haastig 
hoest. Maar het blijft haast een uiterst lastig kar-
wei om iedereen binnen te krijgen. Zeker op dit 
soort mooie avonden. Natuurlijk! Wij hadden 
ook fijn kunnen dansen.. En hoewel Wim Huis-
mans de sterren uit de hemel speelde en zelfs 
Paolo Conte ingevlogen werd, bleven de dol-
lartekens in de vele ogen groot, uitputtend en 
absoluut uitpuilend. Weinig tijd om te dansen, 
derhalve! Dat doen wij dan thuis maar weer. Het 
spelen bleek prioriteit nummer 1`. Toen Miep 
Meuldijk in de peiling had hoe die one armed 
bandits werkten, was zij er niet meer weg te 

slaan. Wellicht leuk zoiets voor thuis, Miep? Het 
is haast weer Kerstmis. 

Las Vegas Night, een echte ADO-avond
Het bleef een echte ADO avond. Oftewel “”Alles 
door Oefening’’ was het motto van deze avond, 
waardoor de spelvreugde per 10 minuten angstig 
toenam. Kort en goed, Anonymus had flink uitge-
pakt. En om van een win-win situatie te spreken 
werd het Rad van Fortuin uit de catacomben te 
voorschijn getoverd. En nou kan het aan mij lig-
gen, maar de meest fraaie prijzen gingen naar de 
introducés. Heel sportief van onze leden. Toch?! 
Overigens was ook Hans Lamb buitengewoon 
gelukkig met zijn prijs op een winnende lotnum-
mer. Wees het Rad nummer 1� aan, dan zat Hans 
met nummer �9 er toch wel heel dichtbij.Terecht, 
dat hij met een fraaie kaars zijn interieur aardig op 
zou kunnen knappen. Overigens, bood hij hem 
heel slim weer aan, maar eenieder gunde Hans 
zijn wonderschoon cadeau. Dat lag weer anders 
bij de familie Schuurman. Een pakezel moest 
aangeschaft worden om de grote hoop mee naar 
huis te transporteren. Natuurlijk was er ook een 
fraaie rol weggelegd voor onze pachter(s). Goed 
georganiseerd, goed geselecteerd en goed gedi-
neerd. Immers, het Amerikaanse junkfood ging 
erin als zuurkool met worst. En waarom een �� 
gangen rijsttafel te maken als het ook kan met 
hotdogs, frites en hamburgers. 

Zoveel leden, zoveel zinnen! Maar waar 
blijven die spijtoptanten dan?
Het pakte allemaal bijzonder goed uit. En hoewel 
het aantal aangemelde leden voorzichtig accep-
tabel was, blijft het steeds weer raden waarom 
onze andere leden niet gewoon komen. Wij heb-
ben zoveel trouwe leden, die deze verrassend 
nieuwe avond weer lieten lopen. Doodzonde! 
Jammer en persé niet nodig. Wij schrijven dit 
niet op met een pistool op het voorhoofd. Nee, 
ik doe aan wishful thinking. Wat als eenieder zou 
komen? Daag ons niet uit,want wij zijn er klaar 
voor. Resteert in afwachting van de volgende 
happening alle credits te geven aan Anonymus 
voor deze geweldige gok. Het was top. En zo 
hoort het ook!
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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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 16, �6�� AW Delft

Tel. 015 - �51 �0 00

Fax 015 - �51 �0 01

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



Zaterdag 30 augustus 2008 verslag door Johan
We verzamelen om half vier op Schiphol en chec-
ken op ons gemak in. Na de formaliteiten een 
drankje waarbij het bittergarnituur niet ontbreekt. 
Aan boord van het vliegtuig zijn ingecheckt: Cees, 
Wolf, Ed, Rob P. en Rob J., Lex, Guido, Sjaak, André 
en Johan. 
De vlucht met Transavia verloopt rustig: 850 km 
per uur, 11.000 meter hoogte en 5� graden on-
der nul. Het is nauwelijks merkbaar. Om ongeveer 
��.00 uur landen we in Bodrum. Charles Lind-
bergh had het al voorzien door het ontdekken 
en vastleggen van populaire vluchtroutes. Het 
heuvellandschap is verlicht, zodat de contouren 
van de stad goed te zien zijn. De witte huizen, in 
paars verlichte gebouwen en een amfitheater zijn 
het nachtelijk decor op weg naar de Grandi 1. Een 
prachtig houten zeilboot van Tussock wacht ge-
duldig op 10 Soosgrieken. Helaas konden Wout en 
Marius vanwege privé omstandigheden op laatste 
moment niet mee. We missen ze. Na de hartelijke 
ontvangst door de bemanning van de Grandi 1, 
zitten we tot diep in de nacht op het achterdek. In-
middels is er voor iedereen een heerlijke maaltijd, 
met veel vers fruit en voldoende drankjes geser-
veerd. De temperatuur is ongeveer �� graden.

Zondag 31 augustus 2008 verslag door Johan
De meesten van ons zijn vroeg opgestaan en zit-
ten op het achterdek van de fraaie, klassieke hou-
ten Gulek. Thee en koffie wordt voor ons inge-
schonken. Het ontbijt is zalig en Sonja Bakker kan 
tevreden zijn, veel fruit en natuurlijk geitenkaas 
en olijven. Dan is er scheepsberaad. De kapitein 
toont zijn scheepskaart en laat zien hoe de reis kan 
verlopen. Het vaarplan van de kapitein geeft veel 
vertrouwen en krijgt al snel onze instemming. 
Cees spreekt de bemanning toe en benadrukt 
ons vertrouwen in hen. Vanzelfsprekend bedan-
ken wij de bemanning voor het gastvrij onthaal 
met een danklied. De stemming was perfect en de 
bemanning voelde de sfeer goed aan. Tegenover 
Turgutreis ligt een heerlijke baai waar we kunnen 

snorkelen, zwemmen of genieten van de zon op 
het achterdek. We varen naar Knidos, dan gaat de 
motor uit en zeilen we een stuk. Het geluid van 
golven tegen de boot is genieten. De eerste kla-
verjaspartijen worden gespeeld en de gesprekken 
zijn geanimeerd. Na het middagmaal, wederom 
“goddelijk” houden we siësta. In de avond is het 
onvermijdelijke aangebroken: Andre, Guido en 
Johan ondergaan hun scheepsdoop. De opdracht 
is om je mooiste, of ontroerendste verhaal voor 
te dragen. Het zorgde voor prachtige verhalen. 
De jury kon geen beslissing nemen en Andre en 
Guido gaven de eer aan Johan die met een tranen-
trekker indruk had gemaakt. Een mooi dag, met 
een prima verzorging. 

Maandag 1 september verslag door Cees
Voor het ontbijt een frisse duik in zee. Vanaf 
Knidos vertrekken we met als doel het Griekse ei-
land Symi. Cees krijgt onderweg bij het schaken 
klop van Guido. Het ontbijt en de lunch zijn weer 
van voortreffelijke kwaliteit! Reden om voor onze 
kok Sergan een speciale prijs in het leven te roe-
pen: De houten pollepel! Johan neemt het op zich 
om op het eiland een pollepel aan te schaffen. We 
zullen “De Best Cook Waard” de volgende dag 
uitreiken.
Aangekomen in Symi worden de haven en de 
belendende percelen bekeken. Een alleraardigst 
eiland met prachtige veelkleurige huizen. Sjaak 
krijgt van zijn Wilma te horen dat zij hun boot 
heeft verkocht, maar Sjaak laat zich niet uit het 
veld slaan en besluit de Drizzle te kopen die in de 
haven van Symi ligt en maar drie dekken heeft. Ed 
neemt het verslag van woensdag op zich en zoekt 
nog een notulist. Alras wordt neergestreken op 
een terras waar het Griekse bier ook best smaakt. 
‘s Avonds dineren we aan de wal bij restaurant 
Milopetra wat molensteen betekent. Volgens de 
reisgids van Wolf een goed maar duur restaurant. 
Beide omschrijvingen kloppen! Wolf slaagt erin 
om zijn collectie: “de achterkant van Griekenland” 
uit te breiden met enkele gewaagde plaatjes.

Weekje spelenvaren in de Egeïsche Zee
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Weekje spelenvaren in de Egeïsche Zee

Scheepsjournaal 2-9-2008 Verslag door Lex 
We worden wakker in de haven van Symi, het eer-
ste Griekse eiland dat we aandoen op deze reis. 
Een drukke haven met veel aangemeerde boten, 
ook van Turkse herkomst. Sommigen hebben aan 
dek geslapen. Een heerlijke ervaring. Alleen wel 
een zeildek boven je hoofd, dus die schitterende 
sterrenhemel was niet te zien.
Zoals elke dag wederom een heerlijk ontbijt. Veel 
soorten fruit en tomaat, komkommer, feta, olijven 
en kaas waren de vaste waarden.
Nadat alles opgeruimd is wordt het anker gelicht. 
En wat ik in gedachten al vermoedde werd waar-
heid: een andere boot had zijn ketting over die 
van ons gelegd. Hevig gepruts, maar natuurlijk 
wel resultaat.
We voeren de haven uit met nog een laatste blik 
op al die fraai gebouwde pastelkleurige huizen 
in neoclassicistische stijl die allemaal het zelfde 
leken. We varen een eind om het eiland op de mo-
tor en komen gaandeweg in een ruimere deining 
terecht. Het gaat af en toe flink te keer. Zo groot is 
die boot nou ook weer niet.
Gelukkig draait de kapitein scherp bij en gaan we 
met de golven mee de baai van Panormitis bin-
nen. Een oord van rust. De boot wordt deskundig 
aan de ketting gelegd met de boeg op de wind. 
We gaan hier het barokke klooster “Moni Taxiarchi 
Michail Panormiti”bezoeken. Een bedevaartsoord 
voor Griekse zeelieden. Er was ook iets met een 
ikoon die maar terug kwam en daar heeft men het 
klooster gesticht. Ik was ervan overtuigd dat we 
het klooster boven op de berg zouden bezoeken, 
mooi van zee af te zien, maar het bleek aan het 
water van de haven te liggen. Enigszins stuntelig 
hebben we de dinky bemand voor het overzetten 
naar de wal.
We waren mooi op tijd om nog rustig om ons 
heen te kijken, het moois tot ons te nemen en te 
zien dat er e.e.a. toch wel commercieel toeristisch 
was ingevuld. Er was een gedeelte met de oude 
relikwieën en er was ook een mooi byzantijns ge-
zang te horen. Dit bracht één onzer in verwarring 

en die ging dan ook op zoek naar het koor. Het 
bleek een Cd-speler te zijn.
We waren net door het klooster heengekomen, de 
mooie foto’s gemaakt en kwamen buiten in een 
pandemonium uit. De haven lag opeens vol met 
een vier of vijftal ferries die een zondvloed van 
mensen uitbraakten.
Na nog een paar foto’s van een paar hele mooie 
poezen geschoten te hebben, een biertje genut-
tigd aan het einde van de kade. Eenmaal weer aan 
boord, weer een heerlijke lunch.
Daarna werd de grote oversteek ingezet. De kapi-
tein had al een aangepaste route bedacht en voe-
ren we naar een plaats aan het Turkse vaste land.
Best wel pittig, Johan en Lex zonnend aan dek, de 
goden trotserend en dus ook gewaterstraald door 
het buiswater. Leuk te vermelden dat we werden 
ingehaald door een drie of viertal dolfijnen (vol-
gens de captain), en die dolfijnen heb ik ook nog 
net op de foto gezet. Sprongen mooi boven het 
water uit. Gelukkig door de meesten gezien. De 
rest van de tocht is in lijdzaamheid volbracht.
We gingen voor rede bij Datca. Een “badplaats” 
zo uit de jaren ’�0. Lekker gezwommen, ande-
ren gingen aan land, maar waren snel terug. Dan 
maar kaartend ten onder en naar bed.

3-9-2008 verslag door Ed
Het is woensdag de �e dag in de Turkse/Griekse 
wateren. We zijn gistermiddag aangekomen op 
het Griekse eiland Nissyros, een vulkanisch eiland. 
We liggen in Mandraki de hoofdstad(je). 
Vandaag is het Oranjedag, de oranje vlag in top, 
en oranje vlaggetjes op het achterdek. Johan heeft 
een oranje leeuwenkop mee genomen. Alle soos-
vrienden zijn uitgedost in iets oranje. De dag be-
gint zoals alle dagen, eerste koffie, daarna weer 
een fantastisch gezond ontbijt.
Gisteravond besloten om de krater op het eiland te 
gaan bekijken, Wolf, Johan, Sjaak, Guido, Cees en 
Ed hebben een 80cc motorscooter gehuurd (hard 
onderhandeld over de prijs) en gaan richting vul-
kaan, de rest (Lex, Rob, Rob, en Andre) gaan er 
met de bus heen. Het is een leuke tocht over de 
bergjes naar de krater en we komen elkaar ook 
nog tegen in het plaatsje Nikia, leuk om de kra-
ter te zien maar het toeren op de scooters is toch 
het hoogtepunt. Gewoon een stel kwajongens op 
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scooters. Vooral Wolf (1e keer op scooter) vindt 
het prachtig en wil de komende dagen overal een 
scooter huren als het kan.
Sjaak raakt wederom een pet kwijt, en hij roept 
als enige vliegende vissen te hebben gezien. Na 
de wederom heerlijke avondmaaltijd aan boord 
waarna door alle reizigers limericks en of gedich-
ten werden opgezegd over voetbal en/of voetbal-
lers, Wolf heeft een limerick waarbij hij eindigt in 
een shirt van het Duitse nationale elftal. Daarna 
nog even gewandeld in Mandraki, met als afslui-
ting een terrasje gepakt. 
Morgen naar Kos.

4-9-2008 verslag door Rob Jansen
Wij hebben de nacht doorgebracht in de kleine 
haven van het vulkaaneiland Nisyros. ’s Morgens 
is het weer stralend weer als ik om � uur aan dek 
kom, Cees zit er al met een boek en koffie, de rest 
ligt nog in dromenland.
Er is veel bedrijvigheid in de haven, de ferries 
worden geladen voor vertrek om 0�.�5 uur Jo-
han krijgt van Lex les in sudoku, maar begrijpt er 
niet veel van. De rest van de week heb ik hem niet 
meer gezien met het sudokuboekje, hij zal een an-
dere hobby moeten zoeken.
Om 09.�0 uur weer een heerlijk ontbijt met veel 
vers fruit en… wentelteefjes. De jeugdherinne-
ringen komen bij iedereen weer naar boven. Het 
koffietappen moet Andre nog leren, want er gaat 
meer naast dan in het kopje.
Na het ontbijt vertrek naar Kos, het fietseiland van 

Griekenland. Guido, onze zeilprof, wil ook wel 
eens aan het roer staan. Echter na 5 minuten valt 
de wind weg en dobberen we een beetje op zee 
zonder vooruitgang. Desalniettemin was het een 
fraai gezicht Guido achter het roer.
Nadat de kapitein het roer weer heeft overgeno-
men zijn we op de motor naar Kos gevaren. In de 
baai van Kos gestopt, waar de zwemfanaten het 
water in zijn gegaan.
Met Johan als tafelvoorzitter weer een heerlijke 
lunch gehad. Tijdens de lunch worden we door 
de kapitein erop geattendeerd dat verderop een 
vrachtboot is vastgelopen.
Dan naar Kos , bij binnenkomst zie je al dat het 
een druk vakantie eiland is, de toeristen paraderen 
in lange rijen langs de boot. Bijna iedereen gaat 
van boord, Wolf en Rob J gaan op zoek naar het 
toeristenbureau om een Griekse avond te boeken, 
helaas is er in Kosstad niets, alleen �5 km verderop 
wordt zo’n avond georganiseerd. Wij besluiten er-
van af te zien.
Om 08.00 uur is iedereen weer terug voor het 
diner, met Andre als tafelvoorzitter en een heer-
lijk stuk lamsvlees. Daarna zijn Sjaak, Ed, Andre 
en Rob J nog even aan wal gegaan. Wij hebben 
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• 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

Om den drommel, wat zijn die voetbalvrouwen prachtig.
Dan let je niet op van Bommel, maar je denkt allemachtig.
En als er wordt gescoord dan springt een ieder op. 
Die mooie vrouwen, ja voetbal is helemaal top.
Ik aanzie het aandachtig
                                            Johan



een terras gevonden in “de Barstreet”, een straat 
met alleen maar bars. Je ziet heel veel jonge En-
gelse kinderen die van bar naar bar lopen. Wij 
“oudjes” vielen wel op. Onze ober met het prach-
tige T- shirt aan met de tekst “I am your fucking 
waiter” spreekt tot onze verbazing Nederlands.
Opeens kwam de kapitein met de kok en het be-
manningslid Turgut langs en hebben nog gezellig 
een alcoholische versnapering met ze gedronken. 
Daarna zijn we met Turgut nog naar een bar ge-
gaan, waarvan Wolf de eigenaar kent. Hier nog 
een Mojito gedronken, waarbij de herinneringen 
aan Cuba boven kwamen drijven. 
Terug naar de boot waar de klaverjassers druk be-
zig waren aan spel nummer ……? Om 01.�0 uur 
naar bed, na weer een bijzondere dag.

5-9-2008 verslag door Guido
6-9-2008 verslag door Sjaak
Het is helaas weer zaterdag, de laatste dag van 
onze reis! Vanmorgen met de boot vertrokken 
vanuit Kos Griekenland, richting Turgutreis Tur-
kije, om 9 uur aangelegd in een baai voor het 
ontbijt en nog even heerlijk gezwommen (Ed, 
Cees, Guido, Lex). De verwachting is dat wij om 
1� uur in Turgutreis aankomen en 1�.�0 van 
boord zijn. Hoe deze dag verder wordt is nog 
even afwachten.
We hebben vandaag weer een collecte gedaan 
voor onze buitengewone bemanning. Om 11 
uur aangekomen in Turgutreis en om 1�:�0 zijn 
wij van boord gegaan en met z’n allen gaan lun-
chen in Aliens een buitengewoon goede lunch.
Daarna zijn wij in Aliens lekker blijven kaarten en 
uitrusten onder de airco, het was een komen en 
gaan in die tent. We zijn allemaal de markt op 
geweest, deze markt is de gehele week open en 
echt heel groot en leuk en gezellig, weer te veel 
gekocht. 
Natuurlijk vliegt de tijd nog. Dan staat de bus 
voor de deur richting vliegveld. Om �0:00 uur 
aankomst op het vliegveld Bodrum. Het is daar 
heel druk en goed opletten om elkaar niet kwijt 
te raken, Hamburgertje, patatje en biertje ge-
pakt, �1:�0 uur stappen we in het vliegtuig.
Na � uur vliegen zijn we op Schiphol, koffers 
halen, handen schudden en op weg naar huis.

Kijk op de website voor de bijbehorende foto’s!

Damesgroep 
Sociëteit “De Vereeniging”

November 2008

Dinerbijeenkomst
Het wordt 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 20 november 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 14 november, doch uiterlijk 
maandag 17 november

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 dinsdag-
morgen zijn,  daar er anders i.v.m. catering kosten in 

rekening gebracht kunnen worden.

Ik hoop op �0 november weer velen van u te mogen 
begroeten en ook weer nieuwe dames te mogen 

verwelkomen.

Eveline Lansink
Tel.: 0�0 � 55 99 6�,  e-mail:hj.lansink@planet.nl

Dringend verzoek 
van de bibliothecaris

Ons boekenbezit in de bibliotheek, en de daarbij be-
horende catalogus zijn toe aan periodieke herziening 
en modernisering.
In verband hiermee verzoekt ondergetekende met 
veel nadruk aan alle soosleden die door hen geleende 
boeken nog niet hebben teruggebracht, deze boeken 
zo spoedig mogelijk mee te brengen naar de soos en 
terug te zetten op de juiste plek in de schappen.

N.B. Wilt u niet vergeten, van het terugplaatsen aan-
tekening te maken (met datumvermelding) in het uit-
leenregister?

Uw bij voorbaat al dankbare bibliothecaris
Karel Korswagen
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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



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
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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


