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  Sociëteit    “ De Vereeniging ” 
 

   ’s-Gravenhage  

 
    Kazernestraat 38B      2514CT ’s-Gravenhage        Telefoon:070-2150906 

 

 

 

Bestuursbrief       Jaargang 1. Nr.3          juli 2015 

 

Vanachter de bestuurstafel  

 

Horecavergunning 

De aanvraag voor de nieuwe horeca vergunning verloopt naar verwachting. 

Binnen enkele weken worden de nieuwe vergunningen verwacht,  zo is uit 

betrouwbare bron vernomen. Wij gaan samen met onze cateraar proberen deze 

mijlpaal feestelijk onder de  aandacht van mogelijke huurders  te brengen.  

 

Mores 

Zo af en toe is het weer nodig: aandacht voor de etiquette in onze Sociëteit. U 

weet het wel: jasje, dasje, elkaar de hand geven bij binnenkomst en elkaar daarbij 

in de ogen kijken. Sprekers tijdens de maaltijd vallen we niet in de rede en we 

verstoren hun bijdrage niet door geroezemoes. Het zijn van die dingen die tot de 

mores horen van onze groep, maar die daar ook een zeker cachet aan geven en die 

behouden horen te worden. We weten het wel, maar laten we elkaar daar in goede 

vriendschap ook aan houden. 

 

Is het glas half leeg of half vol 

Door onze cateraar worden wij erop gewezen dat met regelmaat genoten wijn niet 

wordt afgerekend. De rekensom is snel gemaakt en loopt op tot gemiddeld enige 

flessen per woensdagavond. Er zijn twee oorzaken aan te wijzen. De eerste is dat 

het geheugen ons soms in de steek laat bij het melden van geconsumeerde glazen 

wijn tijdens de maaltijd. De tweede is dat het bedienend personeel wordt 

aangesproken op de mate waarin het glas gevuld wordt. 

Heren, een beroep op ons geheugen dus en het dringend verzoek geen discussies 

met het bedienend personeel aan te gaan over het bovenstaande. U brengt deze 

lieve mensen in verlegenheid, zij kunnen en willen u immers eigenlijk niets 

weigeren. Klachten over (niet afdoende) gevulde glazen graag bij het bestuur.  

 

De eerstvolgende bestuursvergadering is 10 augustus. 
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Verjaardagen 

In de maand juli vieren onze soosvrienden Hans van Zanten, Tom Mulder, 

Frits Michelsen, Willem Middelburg, Frans van den Heuvel en Pieter Prins 

hun verjaardag. Onze beste wensen! 

 

 

BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN MAAND 

 
Golf 

Het was op 15 juni wel wat beter weer dan in mei! Plaats van dit alles was de 

golfclub Delfland. Hans Knoester was de man of the match die dag ! Op 20 juli 

wordt er gespeeld op de baan van Vlaardingen. 

 

 

Haringhappen 
Ondanks de aangekondigde  verlate binnenkomst van de 

nieuwe haring ging op woensdag 17 juni het traditionele 

haringhappen gewoon door. Ook de traditioneel erbij 

horende borrel werd niet  vergeten. Hans van Zanten was 

zo genereus om ons de Corenwijn aan te bieden. Hans en 

zeker ook het gezelschap Anonymus, ons aller dank is 

hun deel! 
  

 Ze zijn gekaakt en al! 

 

 
 de gulle gever Hans van Zanten 

 

een tevreden Anonymus 

voorzitter 



3 

 

Volvo Ocean Race Festival 

Er was een flinke delegatie van de Sociëteit  aanwezig bij de opening op 

donderdag . Zij genoten van het concert van de Koninklijke Marinierskapel en 

diverse artiesten waaronder Waylon. Door een haperende muntjesautomaat werd 

de vreugde nog aanzienlijk verhoogd! 

 

 

Motorsoos (nagekomen bericht) 

De redactie kreeg net na sluitingstijd van de Nieuwsbrief van juni nog een 

groepsfoto van de reis in mei naar Limburg. Die willen we u niet onthouden! 

 

 
blije rijers! 

 

 

 

Biljarten  

SLOTDAG CNS  2015 (door Marius Roeterdink) 
 

Voor de 2e keer in de geschiedenis werd de slotdag van het CNS in onze geliefde 

sociëteit gehouden. 

Op zaterdag 20 juni 2015 ging de soos om 9.00 uur open om de biljart gasten uit 

het gehele land te verwelkomen. O, wat een pech, stond er een glazenwasser met 

zijn hoogwerker de Kazernestraat te versperren tot 11.00 uur! Gelukkig dat de 

Haagse biljarters te fiets kwamen en de biljarttafels konden stofzuigen, de 

biljartballen poetsen en de soos omtoveren in een soort van biljartpaleis. 

Mondjesmaat kwam men binnen, zelfs onze voorzitter Aad Meuldijk en secretaris 

Dick Meuldijk gaven acte de pressante. Bravo!  
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Nadat geconstateerd was, dat 3 spelers niet waren komen opdagen, gingen wij met 

8 teams van elk 3 spelers aan de biljart tafel. Er werd in 3 disciplines gespeeld, 

maar dat was voor het team uit Zwolle geen probleem bleek later. Zij speelden de 

sterren van de hemel en sleepten natuurlijk de eerste prijs mee naar huis (3 lekkere 

flessen wijn). Ook Hilversum liet zich van zijn beste kant zien en behaalden de 2e 

prijs (iets minder lekkere wijn!). 

Na 3 rondes werd er geluncht met soep, croquet en broodjes a la Sallos. 

Na de lunch nog 2 rondes en toen was het tijd voor de prijsuitreiking en het 

nuttigen van een welverdiende vochtige 

versnapering. Het CNS bood het eerste rondje 

aan. 

Het Nederlandse kampioensteam van 3 + 1 

reserve spelers 2015 bestaande uit Hans 

Eijzenbach, Ernst van Hille, Paul Vos en 

ondergetekende kregen uit handen van de 

CNS Voorzitter, Eric van Schouwenburg de 

zo fel begeerd wisseltrofee + de replica’s 

overhandigd. Daverend applaus! 

 

Jammer dat het Haagse 6 – team niet in de prijzen is gevallen, hier werd Deventer 

landskampioen. 

Na nog wat gekeuveld te hebben over de 

diverse bijzonder goed gespeelde stoten, ging 

iedereen vergenoegd naar huis en konden de 

“Haagse Boys” de boel opruimen. Mijn dank 

is dan ook groot aan de helpers: Hans 

Eijzenbach, Ernst van Hille, Rinus de Haas, 

Godfried Quaedvlieg, Meijer Stad en Rob 

Jansen. Nu op naar het volgende 

kampioenschap, kom op Jan Kersten!! 

 

 

Familie BBQ op 5 juli ondanks stortbui groot succes 
 

Op 5 juli was de jaarlijkse familie BBQ op de sociëteit. Maar liefst 74 soosleden 

met familie hadden zich aangemeld voor deze activiteit. Vanaf twee uur kwam 

iedereen binnen druppelen, allemaal met dezelfde vraag: houden we het deze 

middag droog? Nog nooit zijn er op de sociëteit zoveel buienradars geraadpleegd. 

Na een week van tropisch weer in Nederland geeft de buienradar, juist op het 

moment dat we de boottocht hebben gepland, een flinke regenbui met onweer aan.  

Godfried aan stoot  

Prijsuitreiking!  
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Onder het genot van een kop koffie en een heerlijk gebakje, door Sallo’s verzorgd, 

werd besloten toch te gaan varen. Met een stralende zon vertrokken we vanaf het 

Hilton met drie boten, die ons langs de vele mooie plekken van Den Haag voeren. 

Langs de zusters en de Katholieke Huishoudschool, 

de 7 prachtige nieuwe torens bij het Centraal Station, 

waar veel ministeries zijn gehuisvest, langs de 

Dunne Bierkade en door de Schilderswijk en via de 

vernieuwde Prinsengracht weer te-rug naar de 

opstap-plaats bij het 

Hilton. Onderweg 

konden we een fikse 

regenbui en wat onweer niet vermijden. Niet 

getreurd, allemaal een poncho aan en 10 minuten 

schuilen onder een van de bruggen. Bij aankomst bij 

het Hilton scheen de zon alweer volop. 

Terug op de sociëteit werden we ontvangen door de 

Band Jans Trio (de overbuurman), die jazz muziek speelde. De kinderen werden 

meegenomen naar de bibliotheek door twee charmante 

dames van Zij & Ik. Er werden de  instrumenten gemaakt, 

vervolgens volop muziek gemaakt en er werd een lied 

ingestudeerd voor het optreden voor de ouders. 

Daarna kon er heerlijk worden geborreld in de tuin van 

de sociëteit en om zes uur hebben wij genoten van een 

perfecte BBQ, voorbereid door Sallo’s.  

Om half acht was het hoogtepunt van de dag. De kinderen 

zongen samen met Zij & Ik het ingestudeerde lied en 

begeleidden zich met de zelfgemaakte instrumenten 

zoals: papieren trommels, fluiten, piano’s en een gitaar. 

De trotse ouders en grootouders waren een enthousiast publiek. Na een 

overweldigend applaus kwam er een einde aan deze succesvolle familiedag en dat 

ondanks de stortbui. 

 

 

 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN): 
 

Voordracht Hans Eijzenbach 

Op woensdag 15 juli houdt Hans Eijzenbach een presentatie over de periode dat 

hij militair actief was in de Balkan. Recent waren er nieuwe ontwikkelingen 

rond het Sebrenica drama en hij zal daar nader op ingaan. Aanvang 18.00 uur  in 

de rookruimte. 
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Beelden op het Voorhout: 5 augustus 

U zult via een afzonderlijke mailing hierover nadere informatie ontvangen 

 

 

Vernuftelingen  

In Juni en Juli zijn er geen bijeenkomsten maar op de laatste woensdag van 

Augustus waarschijnlijk weer wel. Meer nieuws in de volgende Nieuwsbrief. 

 

ZIEKENBOEG 
Op 24 juni was Michiel van de Weijer aanwezig. Hij 

deed op een bewonderenswaardige manier verslag van de 

stand van zaken na zijn eerdere bestraling en de daarop 

volgende zware operatie. Hij legde op die 

woensdagavond uit welke ingreep hij in juli moet 

ondergaan. Inmiddels is Michiel geopereerd. De eerste 

berichten na de operatie stemmen hoopvol. Wij wensen 

hem enorm veel sterkte en zijn in gedachte bij hem. 

 

Limericks (bijdrage Gerard Hoogerwerf) 

 
Op Cees Postema 

Cees heeft hard gewerkt om niets meer te doen 

Met 64 krijg je niet zomaar pensioen 

Is nog lang niet uitgeblust 

Niets doen geeft dan ook geen rust 

Zoekt naarstig naar iets om wat te doen 

  

Op Fred Anton Knoop (omdat hij heel verliefd was) 

Toon je hebt hersens onder die pruik 

En ook een penis onder je buik 

Bedenk echter goed 

Je hebt te weinig bloed 

Voor verstandig simultaan gebruik 

 

Op Wim Quaak, 25 jaar lid 

Vandaag de loftrompet op Wim Quaak 

Als hij hier nog iets zegt is het raak 

geen mitsen en geen maren 

Maar met kennis van jaren 

Recht uit zijn sooshart, geen loos gekwaak. 

  

Op Stef Koot 

Stef Koot, Hagenees en autochtoon 

Aimabele vent en heel gewoon 

Houd van ballen en van kloten 

Om te slaan, te gooien of te stoten 

In dat opzicht is het een rare snijboon 
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Op Dick Meuldijk 

Ik heb een goede vriend in Voorburg 

Spaarzaam, het geld groeit niet op zijn rug 

Tikte een boot op de kop 

Zijn centjes zijn nu haast op 

Maar hij voelt zich nu wel  welvarend 

  

Voor de secretaris naar analogie van Johannes van Toledo over Constantijn Huygens 

  

't is geen byter, 't is geen vleyer, 

't is geen lagher, 't is geen schreyer, 

  

't is geen morder, 't is geen dieft, 

't is geen koekoeck,'t is geen kieft, 

  

't is geen lamme, 't is geen blinde, 

't is geen kickvors,'t is geen hinde, 

  

't is geen brootrot, 't is geen mol, 

't is geen backsteen, 't is geen bol, 

  

't is geen lymer, 't is geen soecker' 

't is geen swijger, 't is geen vloecker, 

  

Maer, zegt gy, wat iss'et dan? 

't is een heel bestendigh Man, 

  

Die door wenden, en door keeren, 

Doet syn soete digjes eeren 

  

En die beyde aan syn gunst 

Heeft geschaekt, Bestuur enspraek- en schryfkunst  

 

Voor Andries Andrea 

Andries Andrea, jarig op 14 juni, een bijzondere dag 

die ik zelf ook zo graag mag (ook mijn verjaardag CP) 

Biljart, golft en heeft veel nieuwe leden ‘binnengelopen’ 

Die allen in de soos wortel hebben geschoten 

Ik maak daar graag van gewag. 
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Onder de aandacht 
 

 

 

In en om de Kazernestraat 

 

Het zal de meesten onder ons niet 

ontgaan zijn zijn, maar bij de 

buren is er is de afgelopen 

maanden hard gewerkt. 

Aannemersbedrijf  Westbouw 

heeft de naast de Sociëteit 

gelegen oude vervallen gebouwen 

omge-toverd in twee nieuwe drie-

laagswoningen. Onder leiding 

van Danny Voermans en Bas 

Hendriks van het bouwbedrijf is het project 

uitgevoerd. Bas vertelde ons dat het geheel 

voorspoedig is gelopen. Naar verwachting 

worden de twee woningen eind juli opgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum volgende nummer: 14 augustus 
 

__________________________________________________________________________________________

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                                          
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