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In Memoriam Bert Lemckert 

Op woensdag 16 december is Bert Lemckert  na een ziekbed van enkele 

maanden overleden op de leeftijd van 85 jaar. Bert was vanaf 1993 lid van onze 

Sociëteit. Op maandag 21 december heeft in Rijswijk in aanwezigheid van veel 

soosvrienden de crematieplechtigheid plaats gevonden. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Met veel genoegen nodigt het bestuur u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 

zondag 3 januari 2016 in onze Sociëteit.  

Het Bestuur verheugt zich erop om gezamenlijk met u het nieuwe jaar in te 

luiden en biedt u een sfeervolle aangeklede borrel aan, die van 17.00 uur tot 

19.00 uur plaats zal vinden. 

Om ca. 18.00 uur zal de voorzitter zijn Nieuwjaarsrede houden en een toast 

met ons allen uitbrengen op het nieuwe jaar. 

De dresscode voor de Nieuwjaarsreceptie is voor dames “feestelijke kleding” 

en voor de heren  black-tie  of donker kostuum. 

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik u en allen die dicht bij u staan, 

een sfeervolle en vreugdevolle Kerst en een bruisende Jaarwisseling toe te 

wensen.  

 

Graag ontvangen wij  vóór 1 januari a.s. een bevestiging van uw komst naar 

de Nieuwjaarsreceptie.  Dit kan op dezelfde wijze gebeuren als bij deelname 

aan de woensdagavondmaaltijd via de website, alleen nu doorklikken naar 

Evenementen. 

 

 

Vanachter de bestuurstafel  
De bestuursvergadering van december had een informeel karakter. Het bestuur 

heeft van gedachten gewisseld over zaken die we kort samen kunnen vatten 

onder het kopje marketing. Het algemene oordeel is dat we als sociëteit voor de 
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buitenwereld beter herkenbaar moeten zijn. Onze klanten (huurders) moeten ons 

kunnen bereiken en wij onze klanten kennen. Nu komen bijvoorbeeld 

telefoontjes via een omweg binnen bij onze cateraar. Dat gaat veranderen. 

Komende maanden zullen we via een paar experimenten nagaan wat er nodig is 

om beter bereikbaar en beter herkenbaar te zijn. 

 

Andere zaken die de revue passeerden. Er komt een nieuwe vlag boven de 

hoofdingang en de volgende vergadering zal in teken staan van de voorbereiding 

van de jaarlijkse ledenvergadering.   

 

De eerstvolgende bestuursvergadering is 11 januari. 

 

Verjaardagen 

In de maand december vieren/vierden onze soosvrienden Rob van Hulst, Fred-

Anton Knoop, Jan Kersten en Steef Gronheid hun  verjaardag. Onze beste 

wensen! 

 

BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN 

MAAND 

 
Kleiduiven schieten 

Op woensdag 11 november werd er weer heerlijk 

geknald op de 

schietbaan bij de 

Waalsdorpervlakte. Johan van Kampen en Willem 

van Diedenhoven hadden de meest trefzekere hand 

en gingen met de prijzen naar de Sociëteit.  

Daar werd in gezelschap van de dames, die 

meegeschoten hadden, van een voortreffelijke 

wildmaaltijd genoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Buitenlandse Pers,  MP Mark Rutte en 

burgemeester Van Aartsen te gast  

Op vrijdag 20 november vergaderde de 

buitenlandse persvereniging in onze 

Sociëteit. Niemand minder dan 

burgemeester Jozias van Aartsen en 

Minister-President Mark Rutte behoorden 

tot de gasten. Onze Voorzitter Aad 

Meuldijk sprak in vloeiend Engels een 

welkomstwoord. Onze Minister- president gaf in onze bibliotheek en passant 

ook nog een persconferentie. 
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Sinterklaas 

Ook dit jaar bracht de Goedheiligman weer een bezoek aan onze Sociëteit. Een 

ballonnenpiet liet voorafgaand aan de komst van Zijne Eminentie enkele 

kunstjes zien. Hoogtepunt vormde voor de Sint wel de groepfoto waarbij hij 

verzuchtte dat hij gezien zijn leeftijd toch al zo weinig hoogtepunten meer heeft 

en dus dat dit samenzijn wel veel vergoedde! 

 
‘weinig hoogtepunten’ 

 

 

 

Nieuwe biljartballen 

Op initiatief van Ernst van Hille heeft een klein comité zich gebogen over het 

materiaal van de biljartclub. Er bleek ernstig behoefte te zijn aan nieuwe 

wedstrijdballen en ziedaar: Stef Koot stelde 

drie sets fonkelnieuwe ballen beschikbaar! 

Hulde en dank daarvoor. 

 

Kerstgala zaterdag 12 december door Lex van Hulst 

Weliswaar was de opstelling  bekend. Er zou gespeeld en gepositioneerd worden 

volgens Van Gaal’s filosofie. Dus 5-3-2 was fris van de lever uit de archieven 

gehaald. Golftafels, motortafels, veteranentafels, Voorburgse tafels. Hoewel er 

‘’gevochten’’ werd om de goede posities, kwam mijn tafel als een verrassing uit 



 

 

de hoge hoed.  En dat was mooi! Daar hadden de bestuurders van Anonymus 

een gouden hand ingehad. De ‘’jongens’’ van Anonymus, Bram Buijs, René 

Kuulkers en Sipke van der Werf. Door het edele driemanschap werden wij 

persoonlijk ‘’Disneyland’’ binnengeleid met als leidmotief dat het een mooie 

avond zou worden. En voordat de bel ging was er ruim tijd voor de zogenaamde 

‘’kiss&ride’’ ronde. En er werd wat afgezoend. Het is dat de kalender anders 

aangeeft, maar voor het gevoel was het toch gisteren dat wij elkaar kusten. En 

het scheelt een jaar. Toch kan er een hoop gebeuren in dit razendsnelle jaar. 

Maar het blijft spannend en het is toch een kwestie van ‘’wie-zoent-wie””.  Zo 

zag bijvoorbeeld Pieter Prins er bijzonder knap uit met zijn ‘’handmade’’ 

gestrikt vlinderdasje. Wij zagen gelukkig ook weer een Henk Lansink met 

Evelien. Het zag er weliswaar uit dat de lamme, de blinde leidt, maar toch mooi 

dat ze er waren. Miep Meuldijk zag er geblesseerd uit. Kennelijk thuis een 

akkefietje gehad. Immers, de rechterarm was gebroken en dat is verrekte lastig 

met het strikken van je schoenveters. En wat te denken van Carla Verschoor? 

Het moet niet gekker worden Zo slank, zo klein! Dat wordt toch lastig met 

autorijden als je nauwelijks boven het stuur uitkomt. En dan  was er nog de 

‘’living statue’’die fraai gepositioneerd stond en ons 

verraste met de heerlijkste hapjes. Lijkt mij 

trouwens ook wel iets voor onze Noëlle. Verrassend 

was ook de komst van veel jongeren. Immers, het 

was een feest om te zien met welke fraaie 

schoonheden zij zich  aan de kribbe presenteerden. 

Het oog wil ook wat en het was fris en fruitig. 

Natuurlijk! Ook de onderscheidingen mochten weer 

gedragen worden. Als men dan bijvoorbeeld Martin 

van der Zwan ziet, dan gaat het erbij mij niet in, dat 

alle ‘’speldjes’’ veroverd waren door de laatste 

duinenmarsen. Heel verrassend was ook de trompettist die de lastpost kwam 

tetteren, wat meteen de aanleiding voor een spannend showprogramma was. En 

wie anders, dan, door die ‘’jongen van Buskens’’ 

zoals hij ergens aangeduid werd, nee het was 

Ferry, de schoonzoon van, die een geweldig 

programma gedraaid had. Nou gaat mijn 

persoonlijke voorkeur toch uit naar de zingende 

en dansende dames en jammer van die heren. 

Nou ja vooruit, het was een mooi programma. 

Natuurlijk kunnen wij niet om Sallo’s heen. Ooit 

begonnen met god-zegene-de greep, was hij nu 

uitgegroeid tot een groot cateraar met o.a. een 

fraaie menukaart. Voor die vele Engelsen die er 

waren stond al het heerlijks ook in de Engelse taal neergeschreven. En zoals 

gezegd, had ik een mooie tafel. Ron en Carla Verschoor, Freek en Agnes 

Jozef en Maria 
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Steutel, Johan en Carla van Kampen en Donald Schuurman met zijn uiterst 

fraaie Oekraïense partner. Er werd veel gepraat, gelachen, gegeten en gezongen. 

En Sallo verdient met recht alle complimenten met de witte en zwarte brigade. 

Maar zo’n avond vliegt voorbij en dan valt het doek. Maar toen was ik er nog 

niet. Immers, Rob had ons gebracht en daarna de auto geparkeerd. Was  alleen 

vergeten, dat hij zijn auto geparkeerd had ergens in de buurt van Scheveningen. 

Wat waar is waar, wij zijn er gekomen en veilig thuisgebracht. Nogmaals 

chapeau voor de heren van Anonymus. Het  was een prima aftrap voor al het 

fraais wat nog gaat komen met Kerstmis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biljarten (door Marius Roeterdink) 

De eerste helft van de interne competitie zit er bijna op. Er is nog een enkele 

inhaalwedstrijd te spelen, maar er is al wel een rangschikking te geven. Het gaat 

spannend worden in de eerste maanden van 2016! 

 

 

 

 

 

 

 
       

 



 

 

 

Stand 

libre 
        

 dinsdag 15 december 2015 GESP GEW GEL  VERL PUNTEN  

1 ANDREA 13 10 0 3 143  

2 CEES POSTEMA 13 9 0 4 136  

3 WOLF JANSSEN 13 9 0 4 135  

4 STAD 13 8 0 5 126  

5 KOOT 13 7 0 6 124  

6 EIJZENBACH 13 6 1 6 123  

7 V/D KRUK 13 5 0 8 118  

8 VOS 12 8 0 4 115  

9 ROB JANSEN 13 6 0 7 114  

10 VAN HILLE 13 6 0 7 106  

11 RUNDERKAMP 12 4 1 7 106  

12 ROETERDINK 13 3 0 10 102  

13 DE HAAS  13 5 0 8 92  

14 QUAEDVLIEG 11 2 0 9 75  

        

Vóór de "Winterstop" moet Godfried Quaedvlieg nog spelen tegen Paul Vos en Jos Runderkamp. 
        
 
 
        

Stand bandstoten 

 
   dinsdag 15 december 2015 GESP GEW GEL VERL PUNTEN 

 1 M. ROETERDINK 13 10 1 2 142 

 2 K. V/D KRUK 13 8 1 4 134 

 3 C. POSTEMA 13 9 0 4 129 

 4 W. JANSSEN 13 7 0 6 125 

 5 P. VOS 12 8 1 3 124 

 6 H. EIJZENBACH 13 7 0 6 119 

 7 E. VAN HILLE 12 5 2 5 114 

 8 S. KOOT 13 4 1 8 111 

 9 A. ANDREA 13 4 1 8 106 

 10 R. JANSEN 13 5 1 7 105 

 11 R. DE HAAS 13 4 1 8 104 
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 12 M. STAD 13 4 1 8 104 

 13 G. QUAEDVLIEG 11 6 0 5 103 

 14 J.RUNDERKAMP 13 3 0 10 98 

        

 Vóór de "winterstop" moet Godfried Quaedvlieg nog spelen tegen Paul Vos en Ernst van Hille. 
        

 

 

 

Golf (bijdrage Feico Alkemade) 

De uitslagen van het golfgebeuren dit jaar waren bij het ter perse gaan van deze 

Nieuwsbrief nog niet bekend. De bekendmaking en de prijsuitreiking zullen in 

februari plaatsvinden tijdens het inmiddels traditionele diner. 

 

 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN) 

 

Soosuitje 
Op dinsdag 19 januari is het jaarlijkse soosuitje gepland. Het belooft een 

bijzondere dag te worden. ‘s Ochtends wordt er eerst een bezoek gebracht aan 

het Nationaal Militair Museum in Soest. De lunch wordt gebruikt in onze zuster 

Sociëteit Amicitia in Amersfoort. ‘s Middags wordt er een bezoek gebracht aan 

het productiebedrijf van Dunea in Scheveningen. Er is een presentatie onder de 

pakkende titel: ‘Van bron tot kraan’. De dag wordt besloten met een diner in 

‘Oscars aan het Zwarte Pad in Scheveningen.’ Nadere mededelingen over 

aanmelding zijn reeds per mail aan u gestuurd. 

 

________________________________________________________________

__ 

 

 

 

________________________________________________________________

__- 

 

 

 

Vernuftelingen (bijdrage Sjoerd van der Veen) 
Deze maand zal de discussie - niet alleen voor  Vernuftelingen- slechts in de eigen 

(huiselijke) kring of misschien in de soos aan een ronde tafel zijn. Het onderwerp is 



 

 

namelijk, hoe wij na de vele publicaties over voeding, onze eigen diner 

samenstellen.  

Er is geen duidelijke richtlijn wat gezond is en wat niet gezond is. Dus een expert- 

die discussieleider zou kunnen zijn- is er niet; u bent zelf de beoordelaar. Wel zijn 

er adviezen wat minder gezond is; echter indien men dit minder gezond product x 

vervangt door product y, dan kan het zijn dat x toch te prefereren is boven product 

y. Alles is relatief en alles is afhankelijk van het totale voedsel aanbod.  

Wij wensen u een goede en in de toekomst lekkere 

discussie. 

 
 

 

 

______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________

_ 

 

 Onder de aandacht 
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ZIEKENBOEG 
De berichten over Michiel van de Weijer stemmen somber. Van hieruit willen 

wij hem en Dominique alle kracht wensen 

Limericken  

Voor Anonymus (Harry Bovenlander) 

Anonymus verjaart, maar weet dat zelf niet, 

Vorige week geen drankje in het verschiet. 

ook in het ledenboekje niet vermeld, 

Daarom hier maar luidkeels verteld: 

6 december is wat u niet in het boekje ziet 

Voor Bert Lemckert (Cees Postema) 

Dag Volksgezondheid, 

waar blijft de tijd? 

Jij die rampen rellen gijzelingen behandelde, 

en de historie van Den Haag bewandelde 

Wij gedenken jou met al je bijzonderheid 

 

 

Sluitingsdatum volgend nummer:     12 januari 
 

__________________________________________________________________________________________

Deze Nieuwsbrief wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgd door een redactie bestaande uit 

Jaap Stollenwerk, Aloys Arkesteijn en  Cees Postema. Bijdragen zijn hetzij mondeling, schriftelijk of digitaal 

welkom bij bovengenoemden of  per mail bij  cpostema@kpnmail.nl                                          


