
 

 

    

Jaargang 2  -  Nr. 5  -  Mei 2016 

◊ Mededelingen vanuit de redactie 
   (bijdrage Wim van Diedenhoven - redactielid)  

 

 

Cees Postema, de drijvende 

kracht achter de nieuws-

brief, is op dit moment  

afwezig omdat hij geniet 

van een welverdiende 

vakantie. Daarom neem ik 

even de honneurs waar en 

wens een aantal 

mededelingen te doen, en 

wel de volgende. 

 

aanmerkingen over de inhoud of de vorm of 

over de distributie, suggesties voor rubrieken 

en zo meer.  

Dus heeft u iets te melden, spreek dan gerust 

een van de redactieleden aan of stuur een 

e-mail. Namen en mailadres vindt u 

onderaan op de laatste pagina. 

3e  Wel of geen ‘hardcopy’ 

De nieuwsbrief wordt digitaal per e-mail 

verspreid, bovendien is voor de liefhebber 

die liever van papier wil lezen, bij wijze van 

experiment, de editie van maart, die van 

april en mei ook in hardcopy uitgebracht. Die 

liggen op de leestafel en in de bar voor het 

meenemen. 

Omdat gebleken is dat de animo daarvoor 

erg klein is, zal dat laatste niet meer worden 

voortgezet. 

Evenwel willen we de enkeling, die niet 

makkelijk zelf printen kan, niet te kort te doen 

en bieden daarom aan om de nieuwsbrief 

alsnog in gedrukte vorm te ontvangen. 

Als u dat graag wilt spreek dan gerust een 

van de redactieleden aan of stuur een 

e-mail. Namen en mailadres vindt u 

onderaan op de laatste pagina. 

 

 

 

1ste  De nieuwsbrief is vernieuwd 

Het zal u niet zijn ontgaan dat de nieuwsbrief 

sinds de maart-editie een nieuwe opmaak heeft 

gekregen. Zo zijn de artikelen iets meer 

geordend, gerubriceerd en geïllustreerd, zijn de 

advertenties gebundeld en is een vast ‘template’ 

toegepast. Wij hopen dat het nieuwe uiterlijk u 

zal bevallen. 

Als redactielid heb ik vooralsnog de taak op mij 

genomen om de nieuwsbrief in die nieuwe vorm 

maandelijks gestalte te geven. 

2e  Uw inbreng wordt op prijs gesteld 

Omdat het primair gaat om de inhoud en niet 

om de vorm, streeft de redactie er naar om ook 

de inhoud te laten aansluiten op dat wat u als 

lezer ervan verwacht. Het zal dus functioneel 

moeten zijn maar ook prettig om te lezen. 

Daarbij is inbreng nodig en zijn we, niet alleen 

nu maar blijvend, geïnteresseerd in de mening 

van de lezer, bijvoorbeeld middels op- of 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanachter de bestuurstafel 

 ◊ Installatie  twee nieuwe leden 

Activiteiten in de afgelopen periode 

 

Het bestuur is op vakantie. 

Daardoor is er dit keer geen bericht. 

Op 20 april en 25 mei jl. hebben respectie-

velijk Paul van Rugge en Peter van Ruijven ter 

bevestiging van hun officiële lidmaatschap 

onzer ‘Sociëteit De Vereeniging’ uit handen 

van voorzitter Aad Meuldijk elk de fel 

begeerde stropdas in ontvangst mogen nemen. 

Wij feliciteren hen met het lidmaatschap en 

wensen hen toe zich voor altijd thuis te voelen 

onder de leden van onze sociëteit. Wij heten 

jullie van harte welkom Paul en Peter!  

De voorzitter overhandigt de  stropdas aan (links) Paul van 

Rugge en (rechts) Peter van Ruijven. 

Met groot plezier kan worden gemeld dat 

onlangs onze sociëteit er weer twee nieuwe 

leden bij heeft gekregen, namelijk  

Paul van Rugge en Peter van Ruijven. 

Dick Meuldijk midden in zijn presentatie. 

 ◊ Leden van 'Die Haghe' op bezoek 

Op 7 mei is de sociëteit vereerd met een 

bezoek van een 40-tal leden van de 

“Geschiedkundige Vereniging Die Haghe”. 

Die vereniging doet al sinds 1890 haar 

uiterste best om de geschiedkundige kennis 

over en belangstelling voor Den Haag en 

directe omgeving te bevorderen en 

historische stadsgezichten en monumenten 

te behouden. Daarom hebben zij nu ons 

prachtige pand bezocht en een rondleiding 

gekregen. De secretaris Dick Meuldijk heeft 

ten overstaan van het gezelschap een vurig 

en uitgebreid betoog gehouden over het 

wel en wee van de sociëteit. 



 

 

 

  

 

Op 11 mei jl. was ter gelegenheid van de 

165ste verjaardag van onze sociëteit het Diës 

Diner. Diës is ontleent aan ‘Diës Natalis’ het 

Latijn voor geboortedag, of in ons geval de 

stichtingsdag. 

De bijeenkomst begon met een welkoms-

drankje aangeboden door Sallo’s en met een 

gezellig samenzijn dat overwegend 

plaatsvond in de tuin omdat het zonnetje 

scheen. Iedereen was gekleed 

overeenkomstig de dresscode ‘smoking’ dat 

bijdroeg aan een passende sfeer. 

 

 

Verder waren aanwezig de heer Menzo 

Willems een journalist van de Telegraaf en 

de heer Leo van de Velde journalist van de 

AD/Haagsche Courant om verslag over het 

Diës te doen. 
 

Karel Korswagen en Peter Robijns in gesprek 

 ◊ ‘Diës Diner’ op 11 mei 
  

Lex van Hulst, Alfred van Bunge en Ludy de Winter in 

gesprek. 

Opening Diës door de voorzitter 
 

Het voortreffelijke diner bestond uit vier 

gangen en was verzorgd door Sallo’s. Als 

tafelgast was aanwezig de heer Frits 

Huffnagel voormalig wethouder in 

Amsterdam, later in ’s-Gravenhage, 

momenteel zelfstandig ondernemer als 

Citymarketeer. 
 

Het diner werd geopend door onze voorzitter 

Aad Meuldijk, die ons allen van harte 

welkom heette op de viering der 165ste 

verjaardag van de Sociëteit. 

Een speciaal welkom was gericht aan zowel 

de gastspreker Frits huffnagel als aan de heer 

Menzo Willems voorheen chef Haagse 

redactie bij de telegraaf en nu werkzaam bij 

het Stan Huygens journaal. 
 



 

 

   Wim, lid sinds 1 juli 1990, mag worden 

gezien als een van de iconen der sociëteit. Hij 

was ooit voorzitter, die de sociëteit 

moderniseerde en aan haar tijd aanpaste. 

Hiervoor werd hem een erespeld verstrekt,  

volgens traditie te doen op de Diës viering.  

Het opspelden verliep wat lastig omdat de 

speldborging zich moeilijk liet verwijderen. 

Maar dankzij Koos van der Kruk kon het euvel 

De voorzitter memoreerde dat er alle reden is 

voor een feestelijke dag omdat het goed gaat 

met de sociëteit, zij is financieel stabiel en de 

stemming is harmonieus dus meer dan 

uitstekend. Bovendien is er een stevige 

instroom van dynamische jonge leden, waar 

we erg blij mee zijn. 

Dat neemt niet weg dat nieuwe leden van 

harte welkom blijven om lid te worden. 

Inmiddels is er een goed onderbouwd 

businessplan voor de toekomst opgesteld om 

het voortbestaan zeker te stellen. 

Hij besluit met de mededeling dat, naar 

verwachting, volgend jaar de Diësviering weer 

op 1 mei zal zijn. 

 

Huldiging Wim Quaak 
 

worden 

verholpen en 

kon de trotse 

Wim Quaak 

zijn 

dankwoordje 

houden.  

 

Wim Quaak in het zonnetje gezet. 

Voordracht Frits Huffnagel 
 
Frits Huffnagel hield een voordracht en nam 

ons mee in de geheimen van succesvolle 

Citymarketing. Hij staat bekend als een 

typische Hagenaar ofschoon hij een groot deel 

van zijn politieke leven in Amsterdam heeft 

doorgebracht.  

 Frits hield een 

boeiend betoog, 

zijn visie op city-

branding en 

marketing van 

Den Haag. Hij 

illustreerde zijn 

onortodoxe aan-

pak in de politiek 

waarbij hij niet 

bang was om 

voor het beste te 

gaan in plaats 

voor zijn eigen 

belang. 

Frits Huffnagel in vurig betoog 

Koos stelt Wim gerust: “Nee, het pennetje is niet te lang” 

De voorzitter nodigde Wim Quaak uit om 

naar voren te komen waarna hij door hem 

werd gehuldigd voor zijn trouwe 

lidmaatschap, inmiddels 25 jaar! 



 

 

  Kleine foto compilatie van het Diës Diner 
2016 

Frits: “Ja Harry, nou moet je laten zien dat je de 

baas bent. ” 

Ed en Piërre: “Komop Leo, nog een paar stukjes.” 

Jos: “Nou mannen, ik laat me vanavond van m’n 

beste kant zien.” 

Aad tegen allemaal: “Nou zeg op, wie heeft dat 

speldje gejat, het zat in klein wit doosje.” 



 

 

 
  

Gerard: “Hans, denk je echt dat er geen meiden 

komen?” 

Erik: “Zeg Johan, dit is nu al je vierde portie!” 

Nou vooruit: “Twee voormalig bestuurders van stadsdeel Loosduinen tezamen op 

de Diës van de Sociëteit. 



 

 

 

  

Activiteiten in de komende maanden 

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 is reeds of wordt later nog gecommuniceerd. 
 

Maandag 13 juni      Sloepentocht (organisatie Sjoerd van der Veen en Piet van Riet) 

Woensdag 22 juni      Haringparty - Let op deze datum is gewijzigd - (was 15e) 

Zaterdag 2 juli       Familiefeest 

Woensdag 3 augustus     Beelden op het Voorhout (heren met partners) 

Woensdag 9 november    Kleiduiven schieten 

Zondag 27 november     Sinterklaasfeest 

Zaterdag 10 december    Kerstgala 

 

De bijna traditionele sloepentocht gaat dit jaar 

naar de Vlietlanden. Aldaar wordt de lunch 

genuttigd waarna we in de middag de stad 

Leiden gaan zien vanaf het water. Aan het 

einde van de middag wordt een bezoek 

gebracht aan een kaasboerderij. Bij terug-

komst op het vertrekpunt wacht er natuurlijk de 

gezellige borrel met aansluitend het diner. 

Het vertrekpunt is: 

Veerpolder 61-67 te Warmond  

(vanaf 09:30 uur is er koffie). 

Opgave voor deelname bij Piet van Riet of 

Sjoerd van der Veen. De (geschatte) kosten 

zijn € 60 pp., te voldoen vóór 6 juni op 

bankrekening NL79ABNA0545634032 t.n.v. 

S. van der Veen 

 

Sloepentocht op 13 Juni Haringparty 

ATTENTIE – In tegenstelling tot eerder gemeld 

is de Haringparty op 22 juni (i.p.v. de 15e). 

AANKONDIGING - Het ligt in de bedoeling 

om het traditionele familiefeest dit jaar niet op 

de sociëteit te houden maar op een andere 

locatie, en wel op het strand in Kijkduin en 

startend in de ochtend. Gezien de zomerse 

locatie lijkt het een actieve festiviteit te 

worden. Nadere informatie volgt nog. 
 

Familie feest op 2 Juli 



 

 

  

Golfen (bijdrage Ed Croqué) 

 
Op 9 mei waren we te 

gast bij onze soos-vriend 

Theo Snelders, op zijn 

homecourse Zeegersloot 

in Alphen a/d Rijn. 

Zoals te doen gebruikelijk 

was door Theo de 

organisatie weer voortref-

felijk geregeld. 

Het mooie weer hielp daarbij een handje. Theo 

werd door onze golfvoorzitter dan ook bedankt 

voor de organisatie met een fles wijn. 

We waren met maar liefst 23 golfers waardoor 

we met 8 flights van start gingen. Dat betekende 

voor de laatste flight dat zij ruim en uur moesten 

wachten tot zij konden afslaan maar dankzij dit 

mooie weer was dat geen enkel probleem, 

eerder het wat laat terug te zijn in het clubhuis. 

Dat Zeegersloot toch niet de aller makkelijkste 

baan is blijkt uit het feit dat van de 23 personen 

er slechts zeven in hun buffer hebben gespeeld. 

Neary’s 

Theo had gezorgd voor een tweetal neary’s t.w. 

op hole 2a en 17. 

Tom Heijbroek heeft de neary op 2a geslagen 

(zie ook de birdies)  

René Kuulkers heeft beslag gelegd op de neary 

op de 17e dit uiteraard met de nodig support 

van zijn flight genoten. 

Beide heren hebben van Theo hiervoor een zeer 

begeerlijke prijs gekregen. 

De uitslag 

Dat onze vriend Hans Knoester niet alleen de 

twee birdies heeft geslagen maar ook de 

winnaar is van deze wedstrijd kan voor u geen 

verrassing zijn. 

Tweede is geworden, hij moest er een eind voor 

rijden, Steef Gronheid. Gedeelde derde zijn 

Henk van der Maten en Ed Croqué terwijl Henk 

 



 

 

 

  
op grond van een betere 2e negen de 3e prijs 

mocht uitzoeken.  

Een aantal van ons kreeg van Theo door loting 

de door ‘Zeilstra’ gesponsorde ballen uitgereikt, 

met dank aan Menno.  

Ik vermeld voor de meeschrijvers onder u ook de 

uitslagen van de vorige twee wedstrijden, die 

had u namelijk nog niet gekregen, zie de 

onderstaande drie tabellen. 

Leaderbord 

Door deze uitslag op Zeegersloot is er in de 

leaderbord een kopgroep ontstaan (zie de tabel 

op de vorige pagina). Hopelijk wordt die weer 

net zo, zoals zo vaak gebeurd in het wielrennen, 

in de laatste kilometer weer ingerekend door het 

peloton. Ik ga ervan uit dat wij hiervoor geen  

 

 

 

prestatie verbeterende middelen nodig 

hebben, of wordt er ook in de golfsport 

gebruikt? Toch maar eens sommigen van 

ons diep in de ogen kijken. 

Na een gezellig prima diner met goed eten 

en koffie ging een ieder weer voldaan 

huiswaarts.  

De rekening van deze mooie golfdag krijgt 

u zeer waarschijnlijk deze week nog in uw 

mailbox. 

Volgende maand zijn we te gast bij onze 

vriend Steef Gronheid op de golfbaan 

Westwoud. De uitnodiging hiervan kunt u 

over ongeveer een week verwachten. 

 



 

 

  

In vervolg op het bericht in de vorige nieuwsbrief: 

Aad van der Werf is inmiddels geopereerd en knapt goed op 

van zijn bypassoperatie in het LUMC. Hij begint nu met het 

hartrevalidatieprogramma. 

Wij wensen Aad een voorspoedig herstel toe. 

Varia 

 

Deze foto is vorige week door Aloys gespot op facebook.  

Onder de foto stond dat de heren aan het filosoferen 

waren over de sociëteit.  

Zijn eerste gedachte was een oude spreuk, zo mochten 

wij vernemen, te weten: 

“Zij dronken een glas, deden een plas en lieten alles  

zoals het was.” 

 
 

Verjaardagen 

Deze maand mei zijn er dertien (13) leden jarig.  
Met veel plezier feliciteren wij de volgende soosvrienden  
met hun verjaardag: 
 

Van harte gefeliciteerd! 

Jasper Stimm (1ste)     Hans Knoester (16e) 

Meijer Stad (3e)      Aad Meuldijk (20ste) 

Peter Robijns (6e)      Ludy de Winter (21ste) 

Jaap Stollenberg (6e)    Jos van Heerde (22ste) 

Bert Uphof (6e)       Rinus de Haas (29ste) 

Wim van Diedenhoven (8ste)  Dick van Rossum (29ste) 

Maarten de Groot (16e) 

 

 

 
 



 

 

 

  

Voor Wim van Diedenhoven 

door Gerard Hoogerwerf 

Introductie door de meedenker 
en zelf noem je je een na-denker 

Die dat doet in een boot 
met zon en half ontbloot 

Maar wij zien je hier graag als schenker 
 

Voor Wim van Diedenhoven 

door Gerard Hoogerwerf 

Woensdagavond is voor jou hier heilig 
want hier voel je je intrinsiek veilig 

Dat mis je in Rotterdam 
logisch dus dat je hier kwam 

En ook hier verjaart, Wim echt geweldig 
 

Voor Aad Meuldijk 

door Gerard Hoogerwerf 

Aad je bent nu primus interparis 
mede hoeder van onze erfenis 
Je staat je daar niet op voor 

zo hoort het Aad, ga zo door 

en besef dat het contradictio in terminus is 
 

Voor Wim van Diedenhoven 

door Sjoerd van der Veen 

Diedenhoven uit Rotterdam 

vindt het hier sam sam 

Altijd actief bij Vernuftelingen bezoek 

dus voor een gesloten boek 

Een explosief persoon daarvan wordt je lam 

 

Limericks 

 De volgende limericks zijn opgetekend 

leest u met ons mee. 

 

Oude Brillen gevraagd! 

Heeft u een of meerdere brillen die niet meer gebruikt 

worden, dan zou Hans Knoester deze graag willen 

hebben. Zij worden dan bestemd voor een project in 

Tanzania. Op 7 oktober 2016 zal Hans in drie 

verschillende dorpen in Tanzania onder auspiciën van 

Stichting MamaZoele bij de bevolking aldaar oogmetingen 

gaan doen en deze brillen aanmeten. 

Spreek Hans eens hiervoor aan, 

hij vertelt er graag meer over. 

Oproep 

 



 

 

  

Op de soos avond van 25 mei jl. hield Wim van Diedenhoven een hilarisch dankwoordje omdat hij 

als feesteling ter gelegenheid van zijn 66ste verjaardag in het zonnetje was gezet.  

Wat er gebeurde: Na de sprekers te hebben bedankt ging hij als volgt verder…. 

 

“In wederkerigheid voor de ontvangen aandacht, zou ik ook graag iets willen geven, iets met een 
vrolijke noot, met een knipoog zogezegd. Tenslotte hoort bij een verjaardag ook iets grappigs. 
En dat is het volgende…. 
 
Vaak heb ik soosleden zien verzuchten onder hun leeftijd met de daarbij behorende kwalen en 
ongemakken, wel of niet nog in het verschiet. Ik heb me daarbij afgevraagd, laat de natuur niet 
een steekje vallen en zou het leven niet anders moeten worden ingericht? Zou het niet veel leuker 
zijn als je achterstevoren zou kunnen leven? 
Lees maar met me mee……… 
 
Om te beginnen sta je op uit de dood, een spectaculair begin…  
Als je uit de kist stapt word je verwelkomd door je familie en je beste vrienden, die hoef je dus niet 
meer uit te zoeken… en ze hebben allemaal een bloemetje meegenomen. 

Dan mag je een jaar of 20 lekker doen waar je zin in hebt, naar de sociëteit gaan, biljarten, 
golfen, kaarten, tuinieren, af en toe een uitstapje voor de helft van de prijs, iedere dag een paar 
borrels en elke maand -kassa kassa- … pensioen. 

Op een dag staat er ineens een vent voor je deur met een gouden horloge. Die biedt je meteen 
een goed betaalde baan aan. 

Naarmate de jaren voorbijgaan, krijg je ook steeds meer zin om te werken, je voelt je steeds beter, 
je kan roken zoveel je wilt, want je longen worden toch steeds schoner.  
Je kan drinken zoveel je wilt, de katers worden steeds kleiner. 

Je raakt je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoeft te doen. 

In het begin heb je maar 1 keer sex per jaar, maar op ’t laatst 10 keer per week. 

Op een gegeven moment moet je naar school maar je weet alles al, dus je doet geen moer.  

En de laatste jaren van je leven kan je lekker in de zandbak spelen, zeuren en lastig zijn, en je kan 

snoepen wat je maar wilt, want al je tanden ben je zo dadelijk toch weer kwijt. 

Dan nog een paar maanden aan een vrouwenborst, nog 9 maanden in de warme moederschoot, 

en daarna verdwijn je in een gelukzalig hoogtepunt!! 

 

Nou wat zegt u ervan?” 

 

 
Bron vermelding: Onbekend 
 

Ter lering en vermaak 

 



 

 

 
 Sponsors 

De Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors die wij u graag onder de aandacht 

brengen. 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 8 juni 2016 

 

 
De nieuwsbrief wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgd door een redactie bestaande uit Cees Postema, 
Aloys Arkesteijn, Menno Alkema en Wim van Diedenhoven.  
Bijdragen, hetzij mondeling, schriftelijk of digitaal zijn welkom bij bovengenoemden of per e-mail bij cpostema@kpnmail.nl 
 
 


