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Vanachter de bestuurstafel 
 

Het besluit daartoe kan gezien worden als de 

eerste stap in de uitvoering van de voorstellen 

die door de werkgroep van jonge leden is 

aanbevolen. Feitelijk betreft het, het 

verplaatsen van de biljarts naar de huidige 

rookzaal en het creëren van een volwaardig 

alternatief voor de rookruimte. 

Hoewel het bestuur gemachtigd is om dit 

besluit zelfstandig te nemen, hebben wij 

besloten om dit aan de leden voor te leggen 

en daarvoor een extra ALV te beleggen op 28 

september aanstaande. 

De formele aankondiging is u per e-mail reeds 

gezonden waarvan de tekst ook in deze 

nieuwsbrief staat te lezen, zie hiernaast.  

 

Vooraankondiging extra ALV 

Geachte leden, 

Het Bestuur heeft gisteravond op de 
bestuursvergadering het besluit genomen om over 
te gaan tot een ingrijpende verbouwing van ons 
pand. 

Kort samengevat behelst deze ingreep het 
verplaatsen van de biljarts in de grote zaal naar 
de huidige rookruimte, en het creëren van een 
nieuwe rookruimte ter hoogte van de huidige 
leestafel bij de bar.  
Het bestuur wil hiermee twee dingen bereiken: 
 
1.   Het bieden van een vaste plek voor de 

biljarters en ervoor zorgen dat het verplaatsen 
van de biljarts niet langer nodig is. Daarmee 
zal naar verwachting de verhuurbaarheid van 
de grote zaal toenemen en onvrede over het 
niet goed waterpasstellen van de biljarts na 
verplaatsing afnemen. 

2.  Het bieden van een betere faciliteit voor de 
rokers en ook dat dit er hopelijk toe zal leiden 
dat er, met name na afloop van de diners, 
geen tweedeling meer ontstaat tussen rokers 
en niet-rokers. 

Hoewel het bestuur meent gemachtigd te zijn tot 
het zelfstandig nemen van deze beslissing hebben 
wij gezien het belang ervan besloten instemming 
te vragen aan de leden. Daartoe wordt er op  
 

De laatste bestuurs-

vergadering van 12 

september stond voor 

een belangrijk deel in 

het teken van de 

verbouwingen, die nog 

dit jaar zullen worden 

verricht.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verjaardagen 

Feico Alkemade (4 augustus)     

Donald Schuurman (5 augustus)    

Piet van Riet (6 augustus)    

Alfred van Bunge (10 augustus)    

Adriaan van Egmond (11 augustus)  

René Kuulkers (12 augustus) 

Henri van Geffen (16 augustus)    

Koos van der Kruk (22 augustus)   

Henk Lansink (22 augustus)     

Aad van der Werf (22 augustus)   

Leen Knoester  (28 augustus) 

Jan Planken (30 augustus) 

Ernst Hille (31 augustus)  

Peter Wijnen (5 september) 

Gerard Hoogerwerf (20 september) 

Tom Heijbroek (22 september) 

André Kruijssen (25 september)  

Sipke van der Werf (28 september) 

Cas Bots (30 september) 

 

In de maanden augustus en september vieren of vierden de volgende soosvrienden hun verjaardag. 
Onze aller beste wensen gaan dan ook naar hun uit……. 
 

Van harte gefeliciteerd! 

 

28 september aanstaande om 20.15 uur, direct 
na een wat bescheidener maaltijd, een extra 
Algemene Ledenvergadering gehouden waarvoor 
u bij deze bent uitnodigt. 

De vergaderstukken zullen uiterlijk 8 dagen voor 
de vergadering per mail worden rondgestuurd. 

Gezien de statutaire eis ten aanzien van een 
quorum willen wij u met klem vragen aanwezig te 
zijn. Bij het niet aanwezig zijn van een quorum zal 
een extra vergadering uitgeschreven moeten  
 
 

worden waardoor de beoogde werkzaamheden 
ook zullen opschuiven.  Juist de maanden 
november en december zijn voor de verhuur 
belangrijke maanden, daarom zal alles erop 
gericht zijn om de verbouwing voor die tijd 
afgerond te hebben. 
 
Met hoogachting  
Namens het Bestuur 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Verslaggeving 

Ook dit jaar (op woensdag 3 augustus) heeft 

het gezelschap Anonymus een rondleiding 

georganiseerd op de jaarlijkse Haagse 

beeldententoonstelling aan het Lange 

Voorhout. 

Nadat wij, de deelnemers, zich hadden 

verzameld voor de Kloosterkerk werden we 

door mevrouw Eugenie Varma rondgeleid. Een 

enthousiaste, ervaren en zeer ter zake kundige 

gids die ons veel over de betekenis van elk der 

kunstwerken wist te vertellen, waardoor die tot 

onze verbeelding gingen spreken. Een 

sculptuur zonder toelichting zou soms 

schouderophalend kunnen worden bekeken, 

maar dankzij de toelichting wordt het juist 

fascinerend om naar te kijken, je doorziet dan 

ook de betekenis ervan, bovendien leert het om 

met andere ogen naar kunst te kijken. 

Onder auspiciën van ‘Museumbeelden aan 

zee’ tovert het Lange Voorhout elke zomer om 

in een opluchtmuseum dat iedereen in eigen 

tempo en op ieder gewenst moment, dag en 

nacht, gratis kan bezoeken. Op één van de 

mooiste lanen van Europa kan dan langs 

bijzondere beelden van gerenommeerde 

beeldhouwers en jonge, talentvolle kunstenaars 

worden geslenterd. 

 ◊ Beelden aan het Lange Voorhout 
   op 3 augustus 

    (bijdrage Wim van Diedenhoven) 

In 2016 draaide de tentoonstelling om 

hedendaagse beeldhouwkunst uit Brazilië 

met als titel ‘Beleza’ waarbij de Olympische 

Spelen van 2016 de aanleiding waren voor 

ode aan de Braziliaanse beeldhouwkunst. 

De letterlijke vertaling van het woord ‘Beleza’ 

is schoonheid maar het wordt tegenwoordig 

door jongeren ook gebruikt als een 

onderlinge begroeting of als een instemming.  

De beelden van Brazilië Beleza moeten 

begrepen worden als een moment van 

reflectie, stil staan bij het nu; om vervolgens 

weer op te gaan in een zinderend land dat 

steeds in beweging is. 

De kunstenaars reflecteren vanuit 

verschillende thema’s de hedendaagse 

omstandigheden waarin ze leven en 

verwijzen tegelijkertijd terug naar de 

historische momenten die invloed hebben 

gehad op de vorming van het huidige 

Brazilië. Brazilië is immers een gigantisch 

land waarvan de geschiedenis als het ware 

van buiten naar binnen is geschreven. De 

veelzijdige identiteit van het land is het 

gevolg van eeuwen immigratie uit Europa, 

Afrika en Azië. De geselecteerde kunstwerken 

zijn in de laatste 60 jaar geproduceerd door 

meer dan 30 kunstenaars die ofwel afkomstig 

zijn uit het land of er tegenwoordig wonen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met groot plezier kan worden gemeld dat op 31 augustus jl onze 

sociëteit er weer een nieuw lid bij heeft gekregen, t.w. Cas Bots 
(links). Ter bevestiging van zijn officiële lidmaatschap onzer 

‘Sociëteit De Vereeniging’ werd hem namens het bestuur door Ron 

Verschoor de fel begeerde stropdas uitgereikt. 

Wij allen feliciteren hem met het lidmaatschap en wensen dat hij 

zich voor altijd thuis zal voelen in onze sociëteit. 

 ◊ Installatie nieuw lid 
    (bijdrage Wim van Diedenhoven) 

 ◊ Noël gaat ons verlaten 
     (bijdrage Wim van Diedenhoven) 

Na bijna 7 jaren trouwe dienst bij huiscateraar 

Sallo’s, gaat Noël (de Jong) ons verlaten. 

28 september a.s. zal zij voor het laatst ons de 

drankjes serveren en deel uitmaken van het 

team in de bediening tijdens ons wekelijks 

diner. Met haar immer toegewijde en vrolijke 

inzet met vaak een onderkoeld grapje heeft zij 

bij velen een speciaal plekje in het hart 

verworven. 

Een nieuwe uitdaging gaat zij aan bij 

restaurant ‘Manhattan Kitchen’ in Voorburg, 

alwaar zij in de bediening gaat werken. 

Ofschoon wij het erg jammer vinden dat zij  

Nieuws 

Traditioneel vond op de tweede zaterdag van 

september de open monumentendag plaats. 

Ook dit maal was onze Sociëteit opengesteld 

voor bezoekers. Ongeveer 250 bezoekers 

maakten van die gelegenheid gebruik. Veel 

dank aan de leden die hiervoor een zaterdag 

hebben opgeofferd namelijk: Dick, Pierre, 

Rob, Sjoerd, Karel, Bert. In het bijzonder dank 

aan Menno die de organisatie op zich nam.  
 

 ◊ Monumentendag 
   op 10 september 
    (bijdrage Dick Meuldijk) 

Ook Sallo was aanwezig met een gepaste 

catering, dat een grote bijdrage leverde aan 

het succes. 
 

ons verlaat, gunnen wij haar het succes in 

haar loopbaan en wensen haar het allerbeste 

toe, met dank voor alle goede zorgen in de 

afgelopen jaren. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende activiteiten 

Zowel het bestuur, de feestcommissie Anonymus en enkele vrijwilligers zijn erg actief. 

De actuele stand van activiteiten die voor 2016 op de agenda staan staat hieronder opgesomd.  
Het wordt aanbevolen om deze data te noteren zodat u het plezier niet misloopt.  
Over de details wordt later nog gecommuniceerd. 
 

Woensdag 9 november    Kleiduiven schieten 

Zondag 27 november     Sinterklaasfeest 

Zaterdag 17 december    Kerstgala (Attentie: Deze datum is gewijzigd van de 10e naar de 17e) 

 

De voordracht deze keer zal gaan 
over de geschiedenis van de Islam. 
Hoe is deze godsdienst ontstaan en 
welke stromingen bestaan er en 
hoe zijn die  dan weer ontstaan? 
Maar ook wat is het belang van 
fundamentalisme voor dictators in 
de islamitische wereld? 

Het onderwerp geeft inzicht en 
maakt ons wijzer, dus mis het niet.  

Naar uw komst wordt uitgekeken. 

 

Wees erbij op 28 september! 

Vernuftelingen 

Thema: Geschiedenis van de Islam 

Plaats:  Bibliotheek 

Aanvang:  17:45 uur 

28 
S e p t e m b e r  

 
maart 

 

 ◊ Reminder - Peiling van interesse voor een soosreis naar Suriname. 
 
In de editie juni/juli heeft een artikel gestaan 

‘Peiling van interesse voor een soosreis naar 

Suriname’. 

Hierop hebben een aantal mensen 

gereageerd maar onvoldoende om het plan 

uit te voeren. Het is denkbaar dat niet 

iedereen het artikel heeft gelezen, daarom 

wordt op pagina 13 het artikel herhaald. 

De initiatiefnemers horen graag van de 

soosleden of zij  er voor zouden voelen om 

mee te gaan, al dan niet vergezeld van hun 

partner. 

U legt zich in dit stadium nog niet vast.  

Lees het artikel en laat het hun weten 

op: andriesandrea1940@gmail.com of 

WhatsApp naar 0626014355. 

 

mailto:andriesandrea1940@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Biljarten  

Als gevolg van de vakanties is er geen nieuws 

vanuit de biljartgroep te melden. 

De voorbereiding 
Er waren special voor deze dag een 

coördinator (Rob), een co-host (Pieter) en 

namens ABN AMRO een leading-host (Ted) 

ingezet. Allemaal om deze dag te laten 

slagen. Wat overigens mede door het 

fantastische weer (met dank voor wie dat 

geregeld heeft ) absoluut geslaagd was.  

De Haagsche had ons gezelschap wel voor 

een klein dilemma gesteld namelijk, een 

handicap van maximaal 24 en tempo in de 

baan. Daarmee rekeninghoudend is er 

besloten om niet onze gebruikelijke stableford 

wedstijd te spelen maar Texas scramble. Na 

dit te hebben rond gemaild naar allen is de 

mailbox en telefoon van de golf-secretaris 

volgelopen met ongetwijfeld goed bedoelde 

aan- of opmerkingen, klachten, alternatieven, 

vragen, bewust gemiste oproepen en app-jes. 

Golfen 

(bijdrage Ed Croqué) 

 

Wedstrijd 18 juli, te gast op de 'Haagsche' 

Hieronder volgen verslagen van twee wedstrijden: 

De eerste gespeeld op 18 juli waarbij wij te gast waren op de 'Haagsche' 

(Koninklijke Haagsche Golf & Country Club). 

De tweede wedstrijd gespeeld op 22 augustus bij ‘G.V. Leeuwenbergh’ te 

Leidschendam. 
 

De secretaris heeft zijn roots in Indonesië 

vandaar dat hij hiervoor selectief Oost-Indisch 

doof was en we samen met de coördinatoren 

Texas scramble toch hebben doorgezet. 

 

De golfdag 
Helaas moest op het laatste moment Ernst 

wegens griepverschijnselen afhaken. Daar 

eerdere reserves zich ook al hadden 

afgemeld kon Willem’s zwager Koert 

(sommige van ons noemen hem Koen), die op 

bezoek was vanuit Hongkong, alsnog een 

balletje mee slaan zodat we toch met 21 man 

de baan op konden.  

De baan lag er fantastich bij, het weer was 

zeer goed, de ABN-AMRO ballen waren 

uitgedeeld en de spelers waren er klaar voor. 

Na wat sfeer foto’s te hebben genomen ging 

de eerste flight om 13:00 uur van start. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normaliter worden er bij Texas Scramble veel 

birdies geslagen maar gezien het totaal aantal 

birdies van 4 was de baan te moeilijk of de 

spelers waren niet in vorm. Echter 1 birdie viel 

extra op namelijk die van Theo, hij sloeg deze 

birdie zonder enige steun van zijn 

flightgenoten gelijk al op hole 1, als 

uitzondering krijgt hij hiervoor een fel 

begeerde birdie. 

Dat de Haagsche geen vlakke baan is wisten 

we natuurlijk al maar het valt toch altijd weer 

tegen, vooral de lopers onderons hadden daar 

behoorlijk last van. Jan kon bij hole 15 zelfs 

bijna helemaal niet meer lopen van de kramp 

en was misselijk van vermoeidheid. Zijn 

flightgenoten waren even bang dat hij het 

clubhuis niet meer zou halen. Maar zie 

hieronder hij heeft het toch (maar net) gehaald.  

Ook Dave had soortgelijke klachten maar ook 

hij heeft het clubhuis gehaald. 
 

 De uitslag: 

1e Team Adriaan, Andries, Steef 

2e Team Henk, Sipke, Paul 

3e Team Rob, Harry, Theo 

4e Team Frans, Menno, Feico 

5e Team Leo, Willem, Koert 

6e Team Pieter, Bram, Dave  

7e Team Ted, Jan, Ed 

 

Pieter en Rob hadden voor mooie prijzen 

gezorgd die aan de winnaars maar ook aan 

de verliezers zijn uitgereikt. 

 

Terugkijkend op deze golfdag denk ik dat wij 

een fantastische dag hebben gehad, met 

misschien voor sommigen iets te warm weer 

maar op een perfecte baan. 

Onze voorzitter Harry heeft namens alle 

spelers Pieter en Rob bedankt voor de 

uitstekende organisatie en uiteraard Ted voor 

het mede sponsoren van deze dag. Hij heeft 

aan hun als bedankje mooie headcovers 

uitgereikt. 

 

ABNAMRO heeft naast de korting op 9 

greenfees ook de koffie, appeltaart, 

borrelhapjes en de wijn aan tafel 

aangeboden.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfen op Leeuwenbergh - 22 augustus 

Het was gelukkig weer zover we konden 

allemaal weer eens de baan zonder restricties 

voor wat betreft handicaps. 

Helaas moesten een aantal van ons op het 

laatste moment toch wegens blessures 

afhaken, waardoor een nieuwe flight indeling 

nodig was. 

We waren uiteindelijk met 18 golfers en 6 

buggy’s. Waardoor er in iedere flight 1 buggy 

mee reed. Het weer zat mee, geen druppel 

gevallen, beetje wind, mooie baan en alles 

goed geregeld door de coördinatoren Sipke 

en Tom.  Als dank hebben beide heren 

hiervoor uit handen van onze voorzitter Harry 

een heerlijke fles wijn gekregen. 

 

Rond 11:30  uur druppelden de meeste van 

ons binnen waar wij van heerlijke koffie en 

gebak konden genieten. Om 12:00 uur 

gingen de eerste naar de drivingrange  Na 

wat geram aldaar en het gebruikelijk gepruts 

op de putting green kon om 13:00 de eerste 

flight van start. Het lag geheel in lijn der 

verwachting dat de betere golfers niet in de 

eerste drie flights zouden zitten maar soms zit 

het tegen en gaan mindere goden met de 

prijzen aan de haal. Reken maar dat de 

zogenaamde betere golfers dit hebben moeten 

aanhoren tijdens het zeer goede BBQ 

diner.  Wat overigens voortreffelijk smaakte. 

Nogmaals hulde voor Tom en Sipke. 

 

Neary, longest drive en Birdies 
Rob heeft beslag gelegd op de neary (geluk??) 

en Bram B op de longest (was even wind stil) , 

dat Bram daarvoor drie weken in retraite is 

geweest in Frankrijk mag geen naam 

hebben.  Beide heren hebben uiteraard de 

prijzen uitgereikt gekregen van onze voorzitter 

Harry.   

Onze vriend Theo had nog zijn birdie te goed 

van zijn voortreffelijk golfen op de Haagse en 

Ed wist (verder deed hij niet mee echt mee om 

de prijzen) een birdie te slaan op de 17e. 

 

En dan de uitslag 
Zoals gemeld winnen niet altijd de betere 

golfers. Het heeft ook te maken met de 

handicap-verrekening, maar dat ter zijde om 

vooral de winnaars niet te kleineren. De eerste 

plek ging naar Bram Buijs, dat mag ook wel 

na drie weken in een tentje op hoogte ergens 

op een door godverlaten plek in Frankrijk. 

Ja, en dan de tweede plaats!  Niemand 

minder dan onze golf en soosvriend Feico! De 

secretaris doet pas 5 jaar mee aan de soosgolf 

en dit is echt een unicum, nooit eerder sloeg 

hij zich in de prijzen. Wat wij aan tafel 

regelmatig hebben moeten aanhoren. Dus 

mocht Feico het woord vragen op de sociëteit 

wees dan voorbereid. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De felbegeerde bronzen plek ging naar 

Menno, wat niet geheel verrassend mag zijn 

gezien zijn twee fantastische flightgenoten 

Paul en Ed, die hem naar grote prestaties 

hebben gestuwd. De prijswinnaars kregen hun 

prijzen uit handen van Sipke en Tom. Ook 

werden geheel random golfballen uitgereikt 

voor ons ondertussen bekende Zeilstra ballen 

(met dank aan Menno). 

Hierna sloot Tom met zijn gebruikelijke 

limerick af. 

 
Door het uitreiken van deze gevarieerde prijzen, 
Willen, de Leeuwenberghers graag bewijzen. 

Hoe belangrijk wij het vinden een balletje te slaan; 

Met onze soosvrienden op deze mooie baan; 
En af te sluiten met het nuttigen van heerlijke 

spijzen!. 
 

Dat deze golfuitslag consequenties heeft voor 

de leaderbord mag duidelijk zijn, zie  

 

Golfen op de Rijswijkse - 19 september 

Het golfgezelschap van de sociëteit nodigt u 

uit om kennis te maken met de golfsport en 

daarbij ook van de sfeer te proeven van de 

nazit van de maandelijkse wedstrijd. 

U kunt zich aanmelden bij Ed Croqué, de 

secretaris van het golfbestuur. 

Op maandag 19 september a.s.  spelen de 

golfleden hun maandelijkse wedstrijd op de 

Rijswijkse Golfclub aan de Delftweg 59 te 

Rijswijk, even voorbij de Hoornbrug.  
 

Aansluitend is er vanaf 17.00 uur een borrel 

met borrelhappen, waarna rond 19.00 uur zal 

worden genoten van een uitgebreide rijsttafel.  

Het gezellige verblijf na afloop van de 

wedstrijd  in het clubhuis, ook wel ‘hole 19’ 

genoemd, draagt in belangrijke mate bij tot 

een plezierige beleving van deze dag. 

Al enige tijd terug is de gedachte geboren om 

ook belangstellende niet-golfers te betrekken 

bij dit sportieve evenement, zeker nu we zo 

dicht bij huis spelen. Het idee is om maximaal  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARIA 

 

Marius Roeterdink is herstellende van een TIA waarvan hij op 
3 augustus thuis onwel was geworden. Hij is inmiddels weer 
thuis  en het gaat veel beter met hem, zo kan hij weer goed 
zien. Alleen het lopen gaat nog gebrekkig, revalidatie-
oefeningen moeten daar verbetering in brengen. 
Wij leven met Marius en Heidi mee en wensen dat Marius 
spoedig zal herstellen, “Marius, knap maar snel op joh!” 
 

Lex van Hulst zit ziek thuis en ligt ernstig in de lappenmand 
doordat hij enige tijd geleden gevallen is. Zijn knie bleek ernstig 
te zijn beschadigd. Langzaam herstellen de kniebanden zich en 
wordt ontsteking bestreden. Hij heeft veel pijn en kan moeilijk 
lopen. Lex woont alleen en verdient extra aandacht.  
Wij wensen Lex veel sterkte en een spoedig herstel toe. 

Ziekenboeg 

(bijdrage Jan Planken) 

 

Beste Soosvrienden, 
bel ze even of stuur een 
kaartje! 
 

tien (10) niet-golfende soosleden kennis te 

laten maken met de unieke sfeer op en rond 

de golfbaan, door hen van 15.30 – 17.00 uur 

een zogenaamde ‘clinic’ aan te bieden, 

waarin alle geheimen rond het putten in de 

hole vanaf diverse afstanden uitgelegd en 

beoefend zullen worden. Aan het eind van 

deze ‘clinic’ vindt een afsluitende onderlinge 

wedstrijd plaats waarvan de prijsuitreiking 

tijdens het diner, gelijktijdig met de 

prijsuitreiking van de wedstrijdgolfers zal 

plaatsvinden. 

 

De ‘putclinic’ zal verzorgd worden door de 

jonge golf profesional Nick Davis, die u de 

beginselen van het putten; het gevoel, de grip, 

de juiste puttingstroke, de pendulebeweging en 

het ‘lezen’ van de green, zal bijbrengen. Na 

afloop zult u bij het midget golfen nooit meer 

verslagen worden door uw kleinkinderen ! 

De ‘clinic’ wordt u aangeboden door het 

Golfbestuur; uitsluitend de kosten van borrel, 

hapjes en rijsttafel zijn voor eigen rekening. 

Deze worden voorshands geschat op 40 euro 

per persoon. 

 

Sportverruwing 

Op het afgelopen EK Voetbal was een 

incident met Soares die een tegenstander beet. 

Helaas moet nu geconstateerd worden dat 

deze vorm van verruwing inmiddels ook is 

doorgedrongen tot de biljartsport. Koos van 

der Kruk werd enige tijd geleden op een 

woensdagmiddag het slachtoffer van zulk 

schandalig gedrag. Gelukkig is hij door de 

goede zorgen van Jannie herstellende. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiek 

Dat Wim Quaak nog steeds zeer kwiek is 

bewees hij op 17 augustus. Onze fotograaf  

trof hem in sportieve houding aan tijdens het 

fraaie kurkspel. 

 

Ongewoon 

Op 18 augustus was 

een beperkt 

gezelschap 

uitgenodigd bij Ron 

Verschoor. Harry 

Bovenlander was op 

de fiets gekomen en 

nam zo aan tafel 

plaats. 

Na enige lessen kurken 

werd in een Voorburgs 

etablissement een 

vorkje geprikt en zo te 

zien smaakte het Aad 

wel. 

 
 

Even lachen 

 
Een half uur tegenaan staan lullen, over 

hun cultuur, en dat ze welkom zijn enzo . . 

. . komt de ober mij vertellen dat het 

parasols zijn . . . . . 

Het is niet grappig om te zeggen . . . 

■ Een terrorist op een typecursus met 200  

aanslagen per minuut! 

■ Een brandweerman die recht heeft op een 

rookvrije werkplek! 

■ Iemand die voor de trein wil springen op 

het goede spoor helpen! 

■ Een bank die geen rekening met je houdt! 

■ Een abortuskliniek met een wachttijd van 9 

maanden! 

■ Een fotorolletje naar een ontwikkelingsland 

sturen! 

■ Een scherpschutter die tegen zijn vrouw 

zegt: Ik heb je gemist! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernieuwing riool 
(bijdrage Jaap Stollenwerk) 

 

Het zal u niet ontgaan zijn maar bij de zij 

ingang van ons monumentale pand is de 

rioolbuis vernieuwd. In de week van 20 juni 

zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan het 

riool. In het bestaande riool zat een gat, het 

was een verglaasd aarden rioolbuis en het lag 

niet op afschot. De nieuwe rioolbuizen 

daarentegen zijn van PVC en hebben 

rubberen uitzetstukken waardoor spanningen 

in de grond kunnen worden opgevangen. Met 

deze ingreep werd het lek verholpen en 

worden toekomstige verstoppingen in het riool 

voorkomen. 

Naast de rioolwerkzaamheden is er, voor de 

verdieping, een weersafhankelijke regeling op 

de cv-ketel geïnstalleerd. Hierdoor zal de 

verwarming zich aanpassen aan de 

buitentemperatuur waardoor de woningen en 

het kantoor proportioneel voorzien worden 

van warmte. Bovendien zijn er thermostaat-

kranen aangebracht waardoor de temperatuur 

van elke ruimte afzonderlijk kan worden 

ingesteld. Ook kan op afstand de temperatuur 

worden ingesteld zonder bemoeienis van de 

 

huurder. De verwachting is dat deze 

aanpassing een behoorlijke energiebesparing 

gaat opleveren. 

Daarnaast ben ik als commissaris-gebouwen 

hard bezig met het maken van 

werkomschrijvingen, bestekken, aanwijzingen 

om ons gebouw op een hoger bouwkundig en 

verhuurbaar niveau te brengen.          
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ◊ Peiling van interesse voor een 
   soosreis naar warm Suriname 
   (Bijdrage Andries Andrea)  
 

Hoewel het al 12 jaar geleden is ligt bij een 

aantal van ons de reis naar Cuba nog vers in 

het geheugen.  

Op één van de weinige zwoele avonden tot 

nog toe zaten Alfred en ik bij mij in de tuin te 

filosoferen  of het niet leuk zou zijn weer eens 

een reis te organiseren. Maar ja, waarheen? 

Nu is het langzamerhand wel bij een ieder 

bekend dat ik enige (zakelijke) contacten heb 

met Hindoestanen, van wie de roots in 

Suriname liggen. Dat heeft mij al een paar 

keer daar gebracht, ook een keer samen met 

Alfred.  

Regeringen mogen dan blijven bakkeleien, de 

bevolking doet dat zeker niet. Integendeel. Je 

wordt overal en altijd hartelijke welkom 

geheten, en dat in je eigen taal. 

Dus waarom zou Suriname niet zo'n nieuwe 

en uitdagende ‘soosreis’ kunnen zijn? 

Bij het eerste balletje dat ik hierover onlangs 

op een woensdagavond opgooide, waren er 

best al enthousiaste reacties. Reden om het nu 

maar eens in de hele groep te gooien.  

 
 
 

 

Voordat we iets zullen organiseren, willen 

we toch eerst wel enigszins weten in welke 

mate hiervoor belangstelling bestaat. 

Daarom horen wij graag van soosleden of 

zij  – al of niet vergezeld van hun partner – 

er serieus voor zouden voelen om mee te 

gaan. Je legt je totaal nog niet vast.  

Wat de kosten betreft: Een tiendaagse reis 

(uit en thuis) komt voor vlucht, transfers en 

accommodatie al gauw neer op € 1500,-- 

p.p. Alles laat zich uiteraard nog definitief 

begroten en invullen op basis van collectieve 

wensen.  

Als reisperiode denken we aan Januari 

2017 met bezoeken aan  Paramaribo met 

o.a. zijn veelbesproken Fort Zeelandia, de 

natuur van de binnenlanden  en het westelijk 

– tegen Gyana aan gelegen - rijstdistrict 

Nickerie met zijn historische Prins 

Bernhardpolder die op het programma 

komen te staan.  

Het zal duidelijk zijn dat Alfred en ik de 

reisleiders zullen zijn op de manier zoals we 

dat ook in Cuba deden. 

Laat het ons weten op: 

andriesandrea1940@gmail.com of 

WhatsApp naar 0626014355. 

 

Andries Andrea  

mede namens Alfred van Bunge 
 

mailto:andriesandrea1940@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limericks 

 De volgende limericks zijn opgetekend, 

leest met ons mee! 

Voor Stef Koot 

door Gerard Hoogerwerf 

Eens per jaar blijft Stef dineren 
om ons op zijn gulle gave te trakteren 

Hoewel Stef jouw toekomst vanaf heden 
korter zal zijn dan je verleden 

hoop ik nog jaren van je te profiteren 
 

 

Voor Dick Meuldijk 

door Gerard Hoogerwerf 

Nog heel vitaal en net voor zijn pensioen 
zocht hij naar iets om erbij te doen 

Zijn oog viel op de soos 
blij dat je daar voor koos 

want echt, hier is nog zoveel te doen 
 

Voor Dick Meuldijk 

door Gerard Hoogerwerf 

Als secretaris, spil van het Bestuur  

kijk je niet op een half of heel uur  

Onverwachte zaken  

die ons allen raken  

je zet je ervoor in met passie en vuur  
 

Voor Harry Bovenlander 

door Cees Postema 

Ook een Scheveninger is een Nederlander 

ja, zegt u, dat geldt voor menig ander 
de één is knecht, de ander is Harry en is heer 

en door dat laatste is hij net iets meer 
hij is dus niet alleen Nederlander, maar ook Bovenlander 
 

Voor Cees Postema 

door Hans Eijzenbach 

Er was eens een arts uit Eindhoven 

die kon het niet geloven 
hoewel gek op veldleeuwerikken 

uitgenodigd werd om in lijken te gaan pikken 
en daarmee ons van een biljarter te beroven 

 

Voor Dick Meuldijk 

door Gerard Hoogerwerf 

Ook jij bezit niet de steen der wijzen 

maar je aanpak Dick is te prijzen 

En over het resultaat tot heden 

ben ik niet ontevreden 

nog 3 jaar om continuïteit te bewijzen 
 

Voor Adriaan ….. 

door Gerard Hoogerwerf 

Handelen in accu’s voor techniek in nood 

Adriaan verdiende daarmee zijn brood 

Maar naast het verdienen van gelden 

Was er meer dat voor hem telde 

Zijn luisterend oor, voor mensen in nood 
 

Voor Jan Planken 

door Gerard Hoogerwerf 

Voor de wijn gaan we straks bedanken 

Het zeer gewaardeerde lid Jan Planken 

Altijd tot inzet bereid 

Ongeacht duur en/of tijd 

HEER, graag wat respijt voor zijn zes planken 
 

Voor Aad van der Werf 

door Gerard Hoogerwerf 

Mijn vriend Aad was een poosje ziek 

Wat problemen met zijn motoriek 

Na een revisie in Leiden 

Hoeft hij de soos niet meer te meiden 

Wel graag die gang naar de kliniek 
 

Voor Erst van Hille 

door Gerard Hoogerwerf 

Men noemt ons een soos voor heren 

Mede dankzij het balloteren 

Ernst geeft leiding aan 

Dit nuttige orgaan 

Om hun kandidaat scan te presenteren 
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