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Vanachter de bestuurstafel  

 

De bestuursvergadering van november stond bijna geheel in het teken van 

garanties voor de (financiële) continuïteit van onze sociëteit. Wij beschouwen 

dit aspect als de uitdaging voor de lopende bestuursperiode. 

 

1. de horeca exploitatie 

Ondanks dat Sallo de afgesproken financiële vergoeding voor het gebruik van de 

sociëteit in 2015 ruimschoots zal halen, is het bestuur ervan overtuigd dat we de 

grenzen van wat met één cateraar mogelijk is wel zo ongeveer bereikt hebben. 

Het werken met meerdere cateraars die onze Sociëteit  als voorkeurslocatie 

presenteren,  lijkt dan eenvoudig maar is tegelijkertijd wel een complexe 

logistieke uitdaging. Na een inleidend gesprek met Sallo en Jeroen van Dam 

heeft het DB gesproken met twee cateraars die beiden enthousiast  zijn en naar 

onze mening goed passen in een gevarieerd aanbod aan onze klanten. Afgelopen 

week hebben we over onze bevindingen gepraat met Sallo en Jeroen. We gaan 

nog voor het eind van het jaar in gesprek met onze cateraars gezamenlijk om 

oplossingen te vinden voor de logistieke uitdagingen.  

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het genereren van meer en structurele 

inkomsten voor onze sociëteit. Er is geen enkele sprake van ontevredenheid met 

wat Sallo ons oplevert. Die samenwerking wordt, dat is onze voorkeur, als het 

even kan op gelijke voet voortgezet. Het Bestuur zal  Sallo in eerste instantie 

een voortgezette centrale rol aanbieden bij de coördinatie en organisatie binnen 

de nieuwe aanpak. Wordt vervolgd. 

 

2. de vastgoed exploitatie 

Heren, dit is een werktitel. Het Bestuur heeft besloten om een nadere verkenning 

uit te gaan voeren naar mogelijkheden om structurele, substantiële inkomsten te 

genereren door het bouwen van een aantal appartement ter hoogte van en boven 
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de huidige kegelbaan / rookruimte. Het idee hiertoe is binnen de sociëteit op 

meerdere plaatsen en los van elkaar geboren. Overwegingen van het Bestuur om 

nu tot deze verkenning te besluiten zijn: de beschikbare expertise in eigen kring; 

de lage rentestand; het grote gebrek aan woonruimte in het hogere segment  

binnen het centrum; de mogelijkheid om het oprichten te combineren met andere 

wenselijke aanpassingen aan ons bezit.   

 

De verkenning zal zich richten op een volumestudie; de bereidheid van de 

gemeente om medewerking te verlenen; de benodigde totale  investering en 

financieringsmogelijkheden. Het Bestuur zal zich inzetten om die verkenning op 

korte termijn te laten uitvoeren. Parallel zullen we gaan kijken naar, met het oog 

op exploitatie, wenselijke aanpassingen aan ons huidige gebouw. Ons streven is 

om u tijdens de komende ledenvergadering een zo compleet mogelijk beeld te 

presenteren. Verdiencapaciteit en financierbaarheid staan centraal. Kortom naast 

wellicht fraaie plannen zullen we u dan ook en met nadruk het onderliggende 

businessmodel presenteren. 

 

3. Overige zaken 

 Graag vraagt het Bestuur nu al u aandacht voor de nieuwjaarsreceptie 

welke op de eerste zondag in het nieuwe jaar plaats zal vinden. U 

ontvangt binnenkort een uitnodiging. 

 De contributienota's zullen binnen enkele weken verzonden worden. 

 Het door ons aan het Joods Historisch Museum uitgeleende kunstwerk is 

weer terug en hangt op de bekende plaats. 

 

 

De eerstvolgende bestuursvergadering is 14 december. 

 

Verjaardagen 

In de maand november vieren/vierden onze soosvrienden Robert van 

Spingelen, Rien Meijer, Henk van der Maten, Rob Pieterse, Peter van Zwet, 

Leo Reichert Peke Oenema en Michiel van de Weijer hun  verjaardag. Onze 

beste wensen! 

 

BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN MAAND 

 
Biljarten (door Marius Roeterdink) 

De interne competitie vordert en is bijna op de helft. Het is een spannende strijd 

waar het nog alle kanten op kan gaan. Hierbij de stand per 17 november: 

        



 

 

 

LIBRE 

      

        

 

dinsdag 17 nov 2015 GESP GEW GEL  VERL PUNTEN 

 
1 ANDREA 11 9 0 2 124 

 
2 CEES POSTEMA 12 8 0 4 124 

 
3 STAD 12 8 0 4 120 

 
4 VOS 12 8 0 4 115 

 
5 WOLF JANSSEN 11 8 0 3 114 

 
6 KOOT 12 6 0 6 112 

 
7 EIJZENBACH 12 5 1 6 111 

 
8 V/D KRUK 12 4 0 8 106 

 
9 ROETERDINK 12 3 0 9 101 

 
10 VAN HILLE 12 6 0 6 101 

 
11 RUNDERKAMP 11 4 1 6 100 

 
12 ROB JANSEN 11 5 0 6 93 

 
13 DE HAAS  13 5 0 8 92 

 
14 QUAEDVLIEG 7 0 0 7 42 

 

         

 

 
BANDSTOTEN     

   

       
  dinsdag 17 november 2015 GESP GEW GEL VERL PUNTEN 

1 K. V/D KRUK 12 7 1 4 122 

2 M. ROETERDINK 11 8 1 2 118 

3 W. JANSSEN 11 5 0 6 101 

4 R. DE HAAS 11 5 1 5 98 

5 C. POSTEMA 10 7 0 3 97 

6 H. EIJZENBACH 11 5 0 6 95 

7 M. STAD 12 4 0 8 94 

8 J.RUNDERKAMP 12 3 0 9 93 

9 A. ANDREA 10 4 1 5 90 

10 E. VAN HILLE 9 5 0 4 86 

11 S. KOOT 9 3 1 5 80 

12 P. VOS 8 4 1 3 76 

13 R. JANSEN 8 4 0 4 68 

14 G. QUAEDVLIEG 6 3 0 3 54 
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Filmopname in de Grote Zaal 

 

Op maandag 26 en dinsdag 27 oktober werden er in de grote zaal opnames 

gemaakt voor de film ‘Riphagen’. De film met in de hoofdrol Jeroen van 

Koningsbrugge gaat over een Amsterdamse crimineel en NSB-er die als 

jodenjager helemaal, maar dan ook helemaal fout was in de oorlog. De film 

komt in mei 2016 uit en wordt ook door de VPRO als serie uitgezonden. In 

bijgaande foto’s een impressie, waarbij de kleindochter van Jan Kersten 

natuurlijk de echte ster is! 

opname van een scene in de zaal 



 

 

 
Kleindochter van Jan met Jeroen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuranten wachtend 
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Vrijwilligerswerk 

Waterschade in de kelder maakte het noodzakelijk dat er opruimwerkzaamheden  

werden verricht. Op verzoek van het Bestuur hebben Rob van Hulst, Paul Vos, 

Rinus de Haas en Koos van der Kruk zich op 15 oktober gekweten van deze taak 

en de nog bruikbare kerstspullen weten te redden.  

 

________________________________________________________________ 

 
 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Tandendoosje 

Op woensdag 21 oktober ontving Maxime Hendrickx uit handen van secretaris 

Dick Meuldijk in verband met de geboorte op 18 september van  zijn dochter 

Lauren een tandendoosje (een ‘memorabilium)’. De 

jonge vader was zichtbaar aangedaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

een geroerde Maxime 

de vrijwilligers 



 

 

Moeilijke woorden 

 

Uw redacteuren  constateren een duidelijke trend in de Sociëteit: het gebruik van 

moeilijk woorden. Nota bene onze eigen secretaris Dick Meuldijk  gaf de 

aanzet daartoe door het gebruik van het woord: ‘memorabilia’ en daarmee was 

het hek van de dam. Korte tijd later bezigde het lid Eijzenbach de term ‘modus 

operandi’ . En zo ging het maar door. Ook het lid Bovenlander liet zich daarbij 

niet onbetuigd. Hij sprak toen hij kort even als tusssentafelvoorzitter het woord 

voerde over een ‘novum’. Als klap op de vuurpijl voegde het lid van Kampen 

het woord rapararium (bewaren wat je beweegt) nog aan deze nieuwe 

spreektaal toe. Als het zo doorgaat maakt onze Sociëteit volgens jaar wel een 

goede kans om de verrkiezing van het woord 

van het jaar te winnen.  

 

Dat wordt dan een ‘annus memorabilis, maar 

het novum (de trend in het gebruik van 

moeilijke woorden) vraagt wellicht toch ook om 

een andere modus operandi, waarbij er een 

juiste keuze gemaakt moet worden met 

inachtneming van het rapararium? 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN) 

 
Anonymus (bijdrage Sipke van der Werf) 

 

Op zondag 29 november brengt Sinterklaas vanaf 14.00 uur  een bezoek aan  

onze sociëteit. Zie de mail. 

 

zaterdag 12 december is het Kerstdiner.  

We verwelkomen u om 18.00 uur.  

Noteer deze belangrijke data 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 3 januari is de nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging volgt binnenkort 

 

Soosuitje 

Johan demonstreert een Rapararium 
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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. 

 

Golf (bijdrage Feico Alkemade) 

De eerstvolgende wedstrijd is maandag  16 november. De match wordt gespeeld 

op de Keizerlijke Rozenstein en daar vindt dan de ontknoping van het seizoen 

plaats! Er is wel een gedoodverfde favoriet, maar de nummers twee en drie 

maken ook beslist een kans. Ook bij golf kan het balletje raar rollen, dus na de 

16
e
 is er meer te melden. Spannend! 

 

________________________________________________________________

__ 

 

 
 

________________________________________________________________

__- 

 

Vernuftelingen (bijdrage Sjoerd van der Veen) 

Op 25 november hebben wij het over banken met een verhaal die ergens in Den 

Haag staan. 

Het gaat daarbij onder andere over de techniek van zitbanken.  

Een zitmogelijkheid  is éen van de oudste technische ontwikkelingen. Het begon 

met de boomstam en de lage steen en het ontwikkelde zich tot de zetel voor de 

machthebbers. Immers de zitmogelijkheid gaf status. Ter herinnering: in de 

kerken waren er alleen banken voor de rijken; de armen stonden. In de huizen 

waren er alleen zitmogelijkheden voor de ouders; de kinderen stonden. 

Met andere woorden de zitmogelijkheid was: 

a)    een mooie technische ontwikkeling 

b)    een fraai object voor de eigenaar 



 

 

c)    later een monument voor 

herdenking 

 

Tegenwoordig hebben wij 101 zitmogelijkheden, zelf zo veel dat zitten een 

gezondheidsprobleem is; men zit te veel! Maar onder deze vele 

zitmogelijkheden kunnen wij “een goed zittende bank of stoel” en zelfs 

kunstwerken aantreffen. Er zijn een aantal monumenten in de vorm van een 

bank, waar je ook op kan zitten. Over deze “monumenten” zullen wij het 

hebben. 

 

______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________

_ 

 

 Onder de aandacht 

ZIEKENBOEG 
Michiel van de Weijer is inmiddels thuis en is druk bezig met een 

revalidatieprogramma. Een van uw redacteuren trof Michiel samen met Peter 
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Robijns op de Parkweg in het schitterende Voorburg toen ze meters aan het 

maken waren. Michiel, kop op! 

Limericken  

Voor Wim Quaak (Sjoerd van der Veen) 

 

Wim Quaak vroeger wonend in de Kraaienlaan  

had mijn aandacht voor zijn technische baan  

Hij was mijn voorbeeld voor het technisch hoogtepunt  

Bij de Vernuftelingen is hij altijd de bezoeker met de munt  

voor ieder blijft hij de persoon met de faan.  

 

Voor Wim Quaak (Harry Bovenlander) 

 

Met kloek tred opent hij de deur 

Deze krasse 89-jarige civiel ingenieur 

Hij is voor ons de eminence-grise 

En pakt nog lang niet zijn biezen 

De soos is voor hem nimmer een sleur. 

 

 

Voor Wim Quaak (Cees Postema) 

 

Krasse Willem kegelde bij ‘Er zit schot in’ 

En scoorde menigmaal een 9: een ‘whole pin’ 

Wim, in alle windstreken bekend 

Oud voorzitter,vriend, kanjer, een geweldige vent, 

Wij zijn trots dat jij in ons midden bent. 

         
de jarigen 



 

 

 

 

Voor Rob Hanzon (Harry Bovenlander) 

 

Pas 69 en dan al lid van het bestuur 

Als adviseur bedrijf is hij te huur 

Geeft hij de soos waardevolle adviezen, 

Waar de Meuldijkjes uit moeten kiezen. 

Daarmee wordt het voor de leden niet al te duur. 

 

Voor Wolf Janssen (Cees Postema) 

 

Wolf goede vriend uit Den Haag 

Reist veel met zijn vrienden en vult dan graag zijn maag 

Biljart, klaverjast en bridget en heeft over alles een oordeel 

En eerlijk gezegd: dat zijn er wel veel 

Maar Wolf, daarom mogen we je ook zo graag! 

 

Voor Johan van Kampen (Cees Postema) 

 

Vriend Johan uit Den Haag 

Klaverjast in de soos zo graag 

Deed voor Anonymus zo veel dingen en nog veel meer 

Wat je ook voor de soos doet,  

we zijn blij met je, telkens weer 

 

 

Sluitingsdatum volgend nummer:     14 december 
 

__________________________________________________________________________________________

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                                          


