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Bestuursbrief       Jaargang  1          mei 2015 

 

Vanachter de bestuurstafel  

In de bestuursvergadering van 11 mei stond er weer het nodige op de agenda.  

Zo kwam de taakverdeling tussen de bestuursleden  aan de orde. Verder werd 

gesproken over de jaarprogrammering. Voorkomen moet worden dat er op één 

en dezelfde dag verschillende activiteiten worden gepland. De structuur van 

werkgroepen binnen onze Sociëteit was een ander agendapunt. Het gaat het 

bestuur om het optimaal benutten van aanwezige kennis en kunde onder de 

leden, maar  daarbij tegelijkertijd ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid 

duidelijk te houden . 

Na heel plezierige en constructieve voorafgaande besprekingen loopt de 

aanvraag voor de horecavergunning. Naar verwachting is de vergunning er 

binnen drie maanden. Door andere wetgeving met verschuiving van 

verantwoordelijkheden van provincie naar gemeente was aanpassing nodig. Het 

bestuur hoopt hiermee ook de mogelijkheid te verkrijgen om de faciliteiten van 

ons gebouw optimaal te benutten. 

 

Verjaardagen 

In de maand mei vieren onze soosvrienden Jasper Stimm, Meijer Stad, Simon 

van Duffelen, Peter Daddy, Peter Robijns, Jaap Stollenwerk, Bert Uphof, Hans 

Knoester, Aad Meuldijk, Ludy de Winter, Jos van Heerde, Rinus de Haas en 

Dick van Rossum hun verjaardag. Onze beste wensen! 

 

 

Bijzonderheden in de afgelopen maand 

 

Onder water  

 

Veel huizen staan met de malaise in de woningmarkt zoals dat heet figuurlijk 

‘onder water’, maar bij ons Sociëteitsgebouw bleek de kelder op 13 mei 

letterlijk onder water te staan. Een lekkende loden leiding was de oorzaak 

constateerde Sallo die tot zijn knieën in het water stond. Gelukkig was Leo de 

Bruin aanwezig en onder het toeziend oog van Koos van der Kruk werd de 

drooglegging gepland.  

 



 

                                
 

                                      

 

Brand bij de buren 

In de nacht van 19 op 20 april woedde een korte en heftige brand bij onze 

overburen in de Kazernestraat: De Engelse Ambassade. Binnen twee uur was de 

brand bedwongen en het gevaar geweken. Een medewerker van de ambassade is 

op verdenking  van brandstichting aangehouden. 

 

 
 
Voor meer informatie klik hier 

 

 

Kamermuziek op niveau  

 

Op zondag 26 april gaf het ‘Babylon Quartet’ in het kader van het 

Kamermuziekfestival Den Haag een uitvoering in onze Sociëteit. 

Zo’n 100 bezoekers bezochten dit concert. Het Quartet is de 

winnaar van de prestigieuze Grote Kamermuziekprijs 2015. Over 

enkele weken mogen zij in dat verband optreden in het 

Concertgebouw in Amsterdam.   

William McLeish, cellist van het gezelschap prees de akoestiek 

van de Vereeniging: ‘Geweldig om hier te spelen’ waren zijn woorden. Ook 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/man-aangehouden-bij-brand-britse-ambassade


artistiek directeur Eva Stegeman van het festival was zeer tevreden;  ‘Deze zaal 

leent zich zeer voor dit soort optredens. Kwartetten maar ook pianorecitals en 

dergelijke zijn fantastisch in deze zaal’!  

voor meer informatie klik hier 

 

Diës 

Op woensdag 6 mei was ons Diësdiner waarbij 64 leden aanzaten.  

 

 
 

De voorzitter deed een greep uit het verleden met een schets hoe het vijftig, 

honderd en honderdvijftig jaar geleden het eraan toe zou zijn gegaan in onze  

Sociëteit. 

                                                                           
 

Als gastspreker was uitgenodigd Frans Sluyters die ons inlichtte over allerlei 

wetenswaardigheden rondom  de Volvo Ocean Race op 18, 19 en 20 juni. 

 

 

 
 

Dankwoord Alfred van Bunge 

In een dankbrief gericht aan de Sociëteit geven Alfred en zijn kinderen aan dat 

http://www.kamermuziekfestivaldenhaag.nl/page/programma


zij zijn getroffen door de blijken van medeleven bij het onverwachte overlijden 

van zijn vrouw en hun moeder Ludy van Bunge-van Noort. Zij ervaren dat als 

een dankbare herinnering. Wij hopen Alfred over enige tijd weer in ons midden 

te treffen. 

 

Activiteiten komende maand(en): 

 

Anonymus Concert                       

Op 26 mei speelt de jonge pianovirtuoos Ben Kim voor ons. Aanvang 19.30 uur 

Op het programma staan werken van Beethoven, Mozart en Brahms.  Met de 

fantastische akoestiek en de voortreffelijke vleugel belooft het een unieke 

ervaring te worden. ( zie Uitnodiging Anonymus dd 24 april) 

 

Golf 

Op maandag 18 mei wordt er weer een balletje geslagen, of zo u wil een putje 

geholed! Plaats van dit alles: Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn. 

Voor meer informatie: klik hier 

 

Haringhappen 

Op 17 juni is er weer het inmiddels traditionele door Anonymus georganiseerde 

haringhappen 

 

Biljarten 

Op 20 juni vindt op onze Sociëteit de slotwedstrijd van de Contactraad 

Nederlandse Sociëteiten (CNS)plaats. 

 

 

 

Reizen/op stap: 

Op 8 juni is de inmiddels traditionele vaardag. In schrijven via Sjoerd van der 

Veen. Zie zijn mail van 12 mei 

 

http://www.zeegersloot.nl/


Vernuftelingen      

Op 20 mei zal de bijeenkomst gaan over ‘Luchten’! Wat betekenen ze, wat 

zeggen wolken over het weer etc.    

 

 

Motorsoos 

Het laatste weekeinde van mei gaan de Soosangels weer op reis. Zuid-Limburg 

is het doel en Duitsland en België zullen dan ook bezocht worden . 

Hans Knoester heeft zijn motor omgetoverd in een 

batmobile en ook Bert Uphof  is met zijn Suzuki Intruder 800 van de partij. Op 

zondag 31 mei wordt met de dames een antiekmarkt bezocht. 

 

 
 

Onder de aandacht 

De laatste weken is er tijdens de maaltijd wat gedold met het winnende gedicht 

ik heb een man gekend.  

 

Enkele coupletten van het prijswinnende gedicht  

 

Winnaars Annie M.G. Schmidtprijs) 
Ik heb een man gekend. 

Die importeerde bio-ethanol 

Dat is brandstof, maar dan milieubewust 

Je kunt er ook mee racen 

Daarvoor zijn speciale races 

Milieubewust 

Dat weet ik dus 

Ik heb een man gekend 

Die dronk alleen maar goede whiskey 

Alleen maar Ierse, Schotse dronk hij niet 

Het verschil proef je dus 

Door de rokerige afdronk 

Dat noem je het boeket 

Nu weet ik het 



Ik heb een man gekend 

Die kon in één minuut 

Alle Amerikaanse staten opnoemen 

Hij kwam zelf uit Michigan 

Dat ligt in het noordoosten 

En is een soort van Indiaans voor groot meer 

Weet ik dan weer 

Ik heb een man gekend 

Die heeft een hele avond 

Over het woord Bed gepraat 

Want het leuke aan het woord Bed 

Is de vorm van een bed 

Kijk het woord Bed 

Heeft ook de vorm van een bed 

Nu weet ik het 

Ik heb een man gekend 

Die noemde zichzelf Iron Man 

Die was ook fan van Iron Man 

Hij had ook een pop van Iron Man 

Die heb ik uit de verpakking gehaald 

Dan is zo’n pop dus niets meer waard 

Wist ik niet uiteraard 

En toen kwam jij 
En eigenlijk hebben we niet eens zoveel gepraat 

En toen kwam jij 

En ik zei: Hoi! Ik schrijf liedjes, wat doe jij? 

En jij zei: Hoi, ik ben ’m dan, die man die jij niet in één couplet vatten kan ☙ 

Muziek: Christine de Boer 

Tekst en zang: Christine de Boer en Yentl Schieman 

Piano: Remco Sietsema 

Gitaar: Laurens Joensen 

Contrabas: Henrik Holm 
Mix, opname en productie: Laurens Joensen 

Ik heb een man gekend komt uit onze voorstelling De Meisjes en staat op de CD De Plaat 

© 2014 Yentl en de Boer 

Voor meer beeld informatie klik hier 

De volledige tekst staat hier 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________

_ 

https://www.youtube.com/watch?v=oBr3L_RJloQ
http://www.yentlendeboer.nl/liedteksten/tekst-ik-heb-een-man-gekend-yentl-en-de-boer/


 

 

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  bij  cpostema@kpnmail.nl                                          

 


