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Van de Voorzitter: 

Het Spreekgestoelte en de mores  

Het spreekgestoelte heeft een centrale plaats / rol  in onze sociëteit en daar is  

reden voor.  Het wordt gebruikt door de tafelvoorzitters, voor het toespreken van

jarigen enz. Natuurlijk 

kunnen er via het spreekgestoelte ook meningen worden uitgewisseld en kan er 

over onderwerpen worden gediscussieerd.   En zolang er niet op de man wordt  

Gespeeld, is dit allemaal oké. Natuurlijk worden er soms op humoreske wijze 

kwinkslagen uitgedeeld.  Maar het spreekgestoelte is er niet om iemand  

publiekelijk de mantel uit te vegen. Onderlinge verschillen van inzicht over 

zaken kunnen onder vier ogen worden uitgesproken en opgelost.  Vaak blijkt het

dan te gaan om onwetendheid, een vergissing of een communicatie stoornis. En 

komt men er samen niet uit, kan men altijd een beroep op mij doen. Uiteindelijk 

gaat dit om fatsoen en respect voor elkaar. Ik vind dan ook dat de publiekelijke 

loutering van personen niet kan en niet meer mag voorkomen, tenzij het om  

humor gaat en beide partijen dit vinden. Ik denk dat ik hiermee het standpunt  

van het bestuur weergeef en dat dit mijns 

inziens gedragen wordt door de meeste leden. Laten wij hier in het vervolg naar 

handelen.   

Aad Meuldijk    

 

 

 

Vanachter de bestuurstafel  

 

In de bestuursvergadering van 12 oktober kwamen o.a. de volgende punten aan 

de orde:   

Het bestuur heeft zich deze maand uitgebreid beraden op de toekomst. U gaat 

daar komend voorjaar meer over vernemen. Met veel dank aan Rob Hanzon, zijn 
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wij deelgenoot gemaakt van een complete visie op de marketing van ons "merk". 

De verkoop van het merk met het oog op betere exploitatie is zeker geen klein 

bier. 

Onderdeel van ons denken is de oriëntatie op een exploitatie met meerdere 

cateraars. Ook hier lopen inmiddels gesprekken. 

Binnenkort wordt het recent uitgebrachte meerjarig onderhoudsplan in 

uitvoering genomen. Wij houden u op de hoogte van hetgeen u kunt verwachten. 

De inmiddels niet meer al te fraaie gevel van het oude deel van ons pand wordt 

als een van de eerste zaken opgepakt. 

Het bestuur is blij dat een in het oog springende activiteit, Leden Koken voor 

Leden komende maand plaats gaat vinden. Deze maal op een regulieren 

woensdagavond, de 18e november, Elders in deze nieuwsbrief zijn voor deze 

avond wat aangepaste "huisregels" te lezen.  

Ten slotte zal het Bestuur wat aandacht geven aan leden die aangeven vanwege 

gezondheidsproblemen hun lidmaatschap te willen beëindigen. Juist in moeilijke 

tijden moeten wij er voor elkaar zijn. Het bestuur streeft hier naar maatwerk. 

 

De eerstvolgende bestuursvergadering is 16 november. 

 

Verjaardagen 

In de maand oktober vieren/vierden onze soosvrienden Bran Buijs, Arthur 

Planken, Rob Hanzon, Wolf Janssen, Wim Quaak, Nico de pree, Marius 

Roeterdink, Thoe Snelders, Ben van der harst, Jos Hennequin en Johan van 

Kampen hun  verjaardag. Onze beste wensen! 

 

BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN MAAND 

 
Golf 

Op maandag  21 september werd gespeeld op  de Hooge Rotterdamsche. 

Belangrijk om te melden is de geweldige service en het meedenken van de 

mensen van de golfbaan. 

Door de overvloedige regenval op de dagen voorafgaande aan onze wedstrijd 

was het niet toegestaan om de tweede 9 holes met buggy’s te spelen. 

Het eerste voorstel was om de lopende spelers 18 holes en de rijdende spelers 

tweemaal de eerste 9 holes te laten doen. 

Daar er op deze manier geen sprake zou zijn van een level playing field kwam er 

een uitermate prettig alternatief op tafel: iedereen speelt tweemaal de eerste 9 

holes. 

Deze oplossing betekende voor het spelen geen onoverkomelijke problemen, 

maar wel voor de telling. 

Het begon al met het aantal slagen wat iedereen meekrijgt. Tweemaal de eerste 9 

holes betekende voor bijna iedereen een slag minder. 
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Nadat dit tot iedereen was doorgedrongen kon er onder een teer zonnetje gestart 

worden onder leiding van de caddymaster. 

Gaandeweg werd het een prachtige zonnige dag waarvan iedereen genoten heeft. 

  

Na bijna 5 uur spelen begonnen de eerste flights binnen te druppelen waarna het 

tellingen circus begon. Met de steun van Theo zijn bijna alle kaarten nog een 

keer gecontroleerd, maar zelfs dit natellen heeft niet kunnen voorkomen dat bij 

de laatste en definitieve telling de computer nog een aantal verschillen aantrof. 

  

  

Gelukkig is en kan er over de 1
e
 plaats geen enkele discussie zijn; met een 

geweldige score en met kop en schouders boven iedereen uitstekend is Ed de 

winnaar geworden. Proficiat ! 

Daarnaast wist Ed ook nog een Birdie te scoren en wel op hole 4, een par 3 die 

hij in 2 slagen deed. 

Dit deed hij overigens in de twee ronde, moest blijkbaar nog even oefenen. Wat 

dat betreft deed Frans het beter. Hier was meer sprake van Veni Vidi Vici, hij 

kwam op hole 4, zag wat hij moest doen en deed het ook; een Birdie. 

Beide heren hebben tijdens het diner dan ook de felbegeerde (en kostbare) 

Birdie in ontvangst mogen nemen. 

 

Onderstaand het leaderboard na 7 wedstrijden. 

Het gaat er nu echt om spannen. Zo hebben spelers over 7 wedstrijden een 

respectabel aantal punten bij elkaar gesprokkeld, maar het eindklassement wordt 

berekend over de 6 beste resultaten. 

Er gaan dus mensen punten “kwijtraken”. 

Daarnaast zijn er ook spelers die misschien minder zijn in baanmanagement 

maar ernstig goed zijn in puntenmanagement. Al de wedstrijden op rij een score 

van tussen de 30 en 36 stableford, waardoor de handicap niet aangepast wordt, 

maar het aantal punten gestaag binnenkomt. 

Kortom en kan nog een hoop gebeuren in de laatste wedstrijden welke gespeeld 

zullen worden op Liemeer en Rozenstein. 
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ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN) 

 
Anonymus (bijdrage Sipke van der Werf) 

Anonymus is volop bezig met de de invulling van het programma voor het   

najaar. Wij willen u nu al de data mededelen waarop de bijeenkomsten   

plaatsvinden zodat u er rekening mee kunt houden bij het plannen van uw   

andere ( familie)activiteiten in deze drukke periode.  

We beginnen met   

Kleiduivenschieten op woensdag 11 november om  13.30 uur.  Zie de 

uitnodiging van Anonymus die u per mail is gezonden. 

 

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

onze sociëteit en op 
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zaterdag 12 december houden we ons Kerstdiner.  

We verwelkomen u om 18.00 uur.  

Noteer deze belangrijke data 

 

Leden koken voor leden 

 

Het gaat weer gebeuren en wel op woensdag 18 november aanstaande. Noteert 

u deze als altijd gedenkwaardige gebeurtenis in uw agenda. De witte brigade zal 

onder aanvoering van maître Steef Gronheid een prachtig 4-gangen menu 

bereiden.  De zwarte brigade zal dit fraais, inmiddels routineus,  in stijl 

uitserveren.  Er zullen wat aanvullende huisregels gelden. Omdat wij onze eigen 

inkoop verzorgen is het nodig dat u eerder aangeeft of u aanwezig zult zijn. 

Verder zult u rekening moeten houden met een iets hogere prijs van de maaltijd. 

U zult per mail van de details op de hoogte worden gebracht. 

 

Soosuitje 

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 volgens spoedig. 

 

Golf 

De eerstvolgende wedstrijd is maandag  19 oktober.  

 

Vernuftelingen (door Sjoerd van der Veen) 

 

Civiele toepassingen van drones. 

Op 28 oktober gaan wij discussiëren over drones- de civiele toepassingen. De vele 

-reeds nu al in gebruik zijnde- komen aan bod en natuurlijk de wettelijke 

moeilijkheden. 28 oktober in de bibliotheek  start om 17.45 uur.  

 
Als voorproefje: een bruggenbouwende drone! 
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Onder de aandacht 
 

 

 

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

revalidatieprogramma. 

Limericken (bijdrage Harry Bovenlander) 

Voor Sipke 

68 lentes en wonend in Leidschendam        

Ex KPN en Primafoon is deze man 

Komt met Anonymus goed uit de verf 

en dan gaat het over Sipke van der Werf 

die zelfs nog een beetje golfen kan…. 

 

Voor Tom 

74 lentes en wonend in Leidschendam 

ex-Heineken coryfee is deze man 

mag graag kijken naar dameshockey     

naar het spel of naar het korte rokkie 

Tom is een echte liefhebber daarvan 

 

 

 

 

Hieronder drie Jarigen (Andrë, Sipke en Tom) 

tijdens hun dankwoord voor de speeches tijdens de  

Soosavond op 30-09-2015.  

Zij hebben met elkaar 2x de fles laten rondgaan.  
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Foto Max Behrend 

 

Sluitingsdatum volgend nummer:     10 november 
 

__________________________________________________________________________________________

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                                          


