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Sociëteit " De  Vereeniging "
's-Gravenhage

Kazernestraat 38B      2514 CT   's-Gravenhage     Telefoon : 070-3643142
 

 

 

Bestuursbrief       Jaargang 1. Nr.2          juni 2015 

 

Vanachter de bestuurstafel  

 

Taakverdeling binnen het bestuur.  

 

In de bestuursvergadering van Mei is de taakverdeling binnen het bestuur 

vastgesteld. In de tabel ziet u die verdeling op hoofdlijnen. 

 

 functie taken 
Aad Meuldijk voorzitter 1e woordvoerder, verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken, 

leider grootschalige projecten 

Dick Meuldijk secretaris Correspondentie m.u.v. ledenadministratie, voortgangsbewaking, zaken 

betreffende algemene ledenvergadering, archief 

Max Behrend penningmeester Beheer financiën 

Menno 

Alkema 

commissaris 

gebouwen 

Onderhoudsplanning inclusief kostenraming, vicevoorzitter 

Arthur 

Planken 

commissaris interne 

zaken 

Ledenadministratie, coördinatie website, 2e secretaris 

Ron 

Verschoor 

lid Exploitatiecommissie, intermediair vanuit bestuur met Anonymus 

Jaap 

Stollenwerk 

lid Wervingscommissie, Nieuwsbrief, pr 

 

Horecavergunning 

De aanvraag voor de nieuwe horeca vergunning verloopt naar verwachting. 

Binnen enkele weken wordt de nieuwe vergunning verwacht, zo is uit 

betrouwbare bron vernomen. 

 

De eerstvolgende bestuursvergadering is 13 juli. 

 

Verjaardagen 

In de maand juni vieren onze soosvrienden Hans Lamb, Andries Andrea, 

Pascal Lutger, Cees Postema, Maxime Hendrickx, Marco Eijsackers, Stef 

Koot, Jos Runderkamp,  Aloys Arkesteijn en Dick Meuldijk hun verjaardag. 

Onze beste wensen! 
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BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN MAAND 
 

Stropdassen 

Op woensdag 3 juni kon de voorzitter maar liefst vier 

stropdassen uitreiken aan nieuwe leden. Wim van 

Diedenhoven, Fred Anton Knoop, Robert van 

Springelen en  Frits Steenbruggen mochten het 

kostbaar kleinood omstrikken. Heren, van harte welkom 

in onze Sociëteit!  

 

Anonymus Concert 
Op 26 mei gaf de jonge pianovirtuoos Ben Kim voor ons een schitterend 

verzorgde uitvoering. Anonymusvoorzitter Bram Buijs heette in zijn 

welkomstwoord zowel in het Nederlands als in vlekkeloos Engels de musicus 

welkom. Op het programma stonden werken van Beethoven, Mozart en Brahms. 

Met de fantastische akoestiek en de voortreffelijke vleugel is het een unieke 

ervaring geworden. Zo’n 80 bezoekers genoten met volle 

teugen van dit muziekfestijn. De pianist prees de 

prachtige zaal, de vleugel

 en de akoestiek. 

Ongelofelijk als je je realiseert dat hij al deze werken gewoon zo uit zijn hoofd 

speelde. Een waar virtuoos! Anonymus in de nieuwe samenstelling zette zich 

hiermee duidelijk op de kaart. Dat belooft wat voor de komende activiteiten! 

 

Golfen in Frankrijk 

Tussen Hemelvaartsdag en maandag 18 mei was het een drukte van jewelste in 

Le Chatolais in Frankrijk. Zo’n negen man waren bij Andries Andrea om hun 

krachten op de green te meten. Tussendoor was er natuurlijk volop gelegenheid 

voor een drankje en hapje . 

 

Motorsoos 

Er was het laatste weekend van mei een prachtige tocht door Limburg. 

Uitvalsbasis was een hotel in Epen. In dezelfde streek was ook een grote 

fietstourtocht georganiseerd dus het was hier en daar wel even dringen. Op 
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zondag werd in gezelschap van de dames een bezoek gebracht aan een 

antiekmarkt. Op woensdag 3 juni droeg Menno terugblikkend de volgende 

limerick voor: 

 
Een motorclub uit Den Haag    

dat hebben ze in Limburg niet graag 

eenmaal daar en kennis gemaakt 

zijn we met de plaatselijke bevolking bevriend geraakt 

Wel waren we voor de fietsers dit weekend een plaag 

  

Vaardag 8 Juni (door Sjoerd van der Veen) 

Iedereen moest naar de punt van de boot kruipen en niet bewegen. Dan kon Leo 

de boot met een centimeter speling onder de brug doorvaren! Naast nog een 

probleem met een roer, de ervaringen, die men herinnert aan de sloepentocht 

2015. Beloofd was, dat wij de fraaie Hollandse landschappen met zijn mooie 

wolkenluchten konden zien. En dat hebben wij gezien op de mooie dag 8 juni. 

Vanaf het water hebben wij Leiden 

met zijn al genoemde lage bruggen; 

zijn oude pakhuizen aan de Oude 

Rijn gezien. Terug zijn wij langs 

Praetorium Agrippinae gevaren, het 

hedendaagse Valkenburg ZH, en 

gezwaaid naar ons aldaar wonende 

lid Peter Wijnen. In de vertrek- en 

retour haven hebben wij genoten 

van de bekende éenpansmaaltijd. 

Noteer reeds voor 2016: 2e 

maandag in juni! 

 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN): 
 

 

Haringhappen 

Ondanks de aangekondigde  verlate binnenkomst van de nieuwe haring gaat het 

geplande haringhappen op woensdag 17 juni gewoon door. Ook de Corenwijn 

zal niet worden  vergeten. 

Zie de mail van Anonymus van 4 juni. 

 

Golf 

Het was op 18 mei vanaf 14.00 uur maar een natte bedoening op Zeegersloot in 

Alphen aan den Rijn, maar er wacht een nieuwe uitdaging:  Op maandag 15 juni 

wordt er weer een balletje geslagen, of zo u wil een putje geholed! Plaats van dit 

alles: Golfclub Delfland. 
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Biljarten (door Marius Roeterdink) 

 

Het seizoen 2014 - 2015 zit er op. Op 20 juni vindt op onze Sociëteit de 

slotwedstrijd van de Contactraad Nederlandse Sociëteiten (CNS) plaats. 

Ons 3 – team A is landelijk kampioen 2015 en zal die dag dan ook gehuldigd 

worden. 

Ook wordt er een biljart toernooi gehouden en afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen spelen wij in teams van 2 of 3 spelers. Als u wilt deelnemen, 

zonder dat u ooit in CNS verband hebt gespeeld, kunt u zich vóór 10 juni a.s. bij 

mij aanmelden en zal ik u indelen. Misschien gaat u eerstdaags met pensioen en 

wilt u onze biljartgelederen versterken, dan is dit de gelegenheid de sfeer van het 

landelijk biljarten te proeven! 

Het programma ziet er als volgt uit: 

09.45 - 10.30 uur ontvangst deelnemers met een kopje "Haagse" koffie en een 

versnapering (geen  Deventer koek of Bossche Bollen en dat is zeker geen 

Haagse Bluf). 

10.45 - 11.00 uur aanvang wedstrijden 

13.00 - 14.00 uur lunch 

14.00 - 16.00 uur vervolg wedstrijden 

16.00 uur einde toernooi, aansluitend prijsuitreiking daarna nazit tot ……. uur! 

 

Sociëteiten uit Delft, Amersfoort, Haarlem, Zwolle, Deventer, Hilversum, 

Culemborg, Arnhem en Den Bosch zullen met hun spelers (als ze niet al op 

vakantie zijn!) deelnemen aan het toernooi. 

Het wordt vast en zeker een gezellige dag. U komt toch ook (desnoods kijken)? 

 
Barbecue 

Op zondag 5 juli is de jaarlijkse familie BBQ op de Sociëteit. Er is een 

aantrekkelijk programma voor jong en oud. Sallo’s verzorgt de BBQ. 

 

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. 

 

Onder de aandacht 
 

Ziekenboeg  (door Marius Roeterdink)  

Zoals we van Michiel van de Wijer zelf hoorden ging het aanvankelijk de 

goede kant op. Helaas heeft hij te horen gekregen dat de operatie niet radicaal 

genoeg is geweest en moet hij opnieuw onder het mes. Dat zal over ongeveer 4 

weken zijn. Wij wensen hem en zijn vrouw Dominique heel veel sterkte. 
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Het was even schrikken over Max Behrend, maar gelukkig is de storm 

enigszins gaan liggen, nadat hij de zeilen heeft moeten strijken. Rust is nu 

geboden, maar de tijd gaat snel en wij hopen Max spoedig weer in ons midden te 

zien. 

 

Ik heb verder geen informatie over het ziek zijn van leden en hoop dat dit ook zo 

zal blijven.  
 

Kaarten Volvo Ocean beschikbaar 

Het bestuur heeft twee kaarten voor de opening inclusief het concert door de 

marinierskapel van de Koninklijke Marine van het VOLVO OCEAN RACING 

FESTIVAL op 18 juni beschikbaar gesteld gekregen. Ook treden op Waylon en  

Barry Hay. Informatie bij secretaris Dick Meuldijk.  

 

Stagiair gezocht voor studieopdracht 

Recent hebben enkele leden van Sociëteit De Witte een boek gepubliceerd, 

waarin de geschiedenis van hun Sociëteitsgebouw in de Tweede Wereldoorlog 

wordt beschreven. Tijdens een woensdagavond diner werd over de geschiedenis 

van ons gebouw in die periode gesproken en daar werd geconstateerd dat er ook 

over ons gebouw weinig bekend is. Karel Korswagen die zo prachtig de 

geschiedenis van onze Sociëteit inde twee jubileumboek heeft beschreven,  

bevestigde één en ander. In ons archief is er nagenoeg niets over te vinden. Een 

leuke studieopdracht wellicht voor zoon, dochter, neef of nicht om in het kader 

van een studie hier onderzoek naar te doen. Het zal geen eenvoudige opgave 

zijn: er moet waarschijnlijk in Duitse archieven gezocht worden, maar een leuke 

opgave! 
 

Sponsoren gevraagd 

Van 13 tot en met 31 juli aanstaande worden de Jeugd Vakantie Activiteiten 

voor de 42ste keer gehouden op Vakantie- en attractiepark Duinrell dat dit jaar 

het motto ’80 jaar Familieplezier’ hanteert.  Naar verwachting zullen circa 2500 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar aan deze activiteiten deelnemen. Er 

wordt een groot scala aan activiteiten zoals toneel, sport, muziek, 

handvaardigheid, survivals en zelfs een tienernacht georganiseerd. Zij maken 

eveneens gebruik van vele Duinrell attracties. 

Met het oog op de verschillende achtergronden van de kinderen blijkt dat deze 

vakantieweken bijdragen aan de integratie. De begroting voor deze belangrijke 

activiteiten wordt naast de door de gemeente Den Haag verminderde subsidie 

tevens gedekt door sponsors.  

Voor meer informatie:  

www.jvadenhaag.nl. en/of Peter Wijnen Public Relations    

extern PR adviseur M 06 54 208 345 E peter@wijnenpr.nl 

 

http://www.jvadenhaag.nl/
mailto:pewe@euronet.nl
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Limericken 

Op 20 mei was Harry Bovenlander tafelpraeses en die dag was tevens de 

verjaardag van onze voorzitter. Harry droeg de volgende limericken voor: 

Op Aad Meuldijk 

De grote leider wordt 71 vandaag, 

maar, gaat hij tracteren, is de vraag. 

Dan moet hij wel aanwezig zijn, 

Zegt menig sooslid vilein! 

Helaas…, Aad zit vandaag een dagje op de Kaag 

Op Hans Knoester 

Voor menig opticien zit het weer tegen 

Geen felle zon, voornamelijk regen 

Naarstig wordt naar beter weer gezocht 

Intussen wordt geen zonnebril verkocht 

Hans, je kunt je spaarvarken alvast gaan legen 

Op Jos van Heerde 

De bouw trekt aan en menig architect 

Grijpt naar de fles met Cava of prosect 

Zijn verjaardag wil hij met ons delen 

Dat zal ons in de afrekening schelen 

Nu Jos zoveel soosvrienden heeft ontdekt 

Op Bert Uphof 

Wijn schenkt hij met gulle hand 

Afkomstig uit verschillend buitenland 

Altijd van hoge kwaliteit 

Zodat de lever goed gedijt 

Zo schept Bert met ons een band 

 

Sluitingsdatum volgende nummer: 9 juli 
 

__________________________________________________________________________________________

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

Jaap Stollenwerk en Cees Postema. Bijdragen zijn hetzij mondeling, schriftelijk of digitaal welkom bij 

bovengenoemden of  per mail bij  cpostema@kpnmail.nl                                          
 


