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Bestuursbrief       Jaargang 1. Nr. 5          september 2015 

 

VANACHTER DE BESTUURSTAFEL  

 

In de bestuursvergadering van 14 september kwamen o.a. de volgende punten 

aan de orde: 

 

Zoals al in de vorige bestuursmededeling aangekondigd is een select gezelschap 

jonge en oudere leden gestart met het nadenken over de toekomst van onze soci-

eteit. Het bestuur wenst ze erg veel wijsheid toe en kijkt in verwachting uit naar 

hun bevindingen. Ook met het oog op de toekomst zal het bestuur zich binnen-

kort terugtrekken voor een hei-sessie, die overigens gewoon in Den Haag zal 

plaatsvinden. Ook hier vormt de kern het nadenken over de toekomst van de 

Vereeniging en wenselijke en mogelijke aanpassingen gericht op een betere ex-

ploitatie van ons gebouw. Het bestuur gaat ervan uit dat we de leden begin vol-

gend jaar een compleet plan kunnen presenteren. Daarin zullen uiteraard ook de 

bevindingen van het hierboven genoemde gezelschap worden meegenomen. 

 

De rapportages van de Monumentenwacht die, zoals al gemeld, geen ernstige 

structurele problemen met ons gebouw meldde, is op verzoek van de Commissa-

ris Gebouwen uitgebreid met een meerjarig onderhoudsplan. Komende maanden 

kunt u na lange tijd daarom weer schilder- en onderhoudsactiviteiten aan ons 

fraaie pand verwachten. 

 

Het Bestuur heeft een opzeggingsbrief ontvangen van Simon van Duffelen. Zo-

als u weet en elders kunt lezen is Simon ernstig ziek.  Opzeggen om deze reden 

heeft iets erg verdrietigs. Juist in moeilijke tijden hebben soosvrienden immers 

recht op onze aandacht. Wij zullen Simon de komende moeilijke tijd gewoon als 

lid van onze Sociëteit blijven beschouwen. 

____________________________________________________________ 
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VERJAARDAGEN 

In de maand september vieren/vierden onze soosvrienden Peter Wijnen, Ge-

rard Hoogerwerf, Tom Heijbroek, André van Kruijssen en Sipke van der 

Werf hun verjaardag. Onze beste wensen! 

________________________________________________________________ 

 

VAN DE EINDREDACTEUR AD INTERIM 

 

Wegens een verblijf in de luwte waar uw vertrouwde eindredacteur  plotseling 

voor koos, wordt deze best lastige functie tijdelijk waargenomen door de secre-

taris van het bestuur. Het lijkt geen toeval dat juist tijdens zijn afwezigheid de 

nieuwsbrief het karakter van een Cees Postema Special heeft gekregen. Na le-

zing van de bijdragen waarin Cees wordt gefileerd zult u zien dat hier wel dege-

lijk sprake is van toeval. Onhandigheid van Cees Postema en niets anders,  is de 

oorzaak van al deze aandacht. Het is voor Cees te hopen dat hij deze storm van-

uit de luwte kan zien overwaaien. 

____________________________________________________________ 

 

BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN WEKEN 

 
VERNUFTELINGEN 

 

In Augustus heeft een bescheiden aantal leden het rondje rond de soos gedaan. 

Zij waren verrast om een dressuur te zien in de rijzaal van de stadsrijschool, het 

bezoeken van het hofje van Suzanne Zuerkann uit 1773 en de versieringen te 

zien van de oorspronkelijk grootste sigaren zaak van Nederland (Denneweg 19) 

________________________________________________________________ 

 

OPEN MONUMENTENDAG 2015 

 

Op 12 september was ons mooie gebouw weer opengesteld voor bezoekers. 

Honderden mensen maakten hier gebruik van en bewonderden hetgeen zich ach-

ter de gevel bevindt. Ook Sallo van Dam zette zijn beste been voor zodat bezoe-

kers ook duidelijk werd dat dit een prachtige locatie is voor evenementen. Het 

Bestuur dankt alle leden die meegewerkt hebben aan deze succesvolle dag. 

________________________________________________________________ 

 

 

  



3 

 

BILJARTEN (DOOR MARIUS ROETERDINK) 

 

De interne competitie is weer begonnen. Hieronder de stand: 

 

LIBRE 

 

 GE-

SPEELD 
GEWON-

NEN 
GELIJK VERLO-

REN 
PUNTEN 

Rinus de Haas 6 3 0 3 50 

Stef Koot 5 3 0 2 47 

Andries Andrea 4 3 0 1 45 

Ernst van Hille 5 3 0 2 45 

Hans Eijzenbach 5 2 1 2 45 

Meijer Stad 4 3 0 1 44 

Koos v/d Kruk 5 1 0 4 44 

Jos Runderkamp 4 2 1 1 41 

Wolf Janssen 3 3 0 0 36 

Marius Roeterdink 4 1 0 3 36 

Rob Jansen 5 1 0 4 34 

Paul Vos 3 2 0 1 31 

Cees Postema 3 2 0 1 31 

Godfried Quaadvlieg 4 0 0 4 25 

 

BANDSTOTEN 
 

Het wordt spannend! 

________________________________________________________________ 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN) 

GOLF 

De eerstvolgende wedstrijd is maandag 21 september.  

________________________________________________________________ 

 

 

GESPEELD GEWONNEN GELIJK VERLOREN PUNTEN 

Godfried Quaaadvlieg 6 3 0 3 54 
Wolf Janssen 5 3 0 2 49 
Ernst van Hille 4 3 1 0 47 
Meijer Stad 5 2 1 2 45 
Jos Runderkamp 5 2 0 3 39 
Koos v/d Kruk 4 2 0 2 38 
Marius Roeterdink 3 3 0 0 36 
Paul Vos 3 2 0 1 33 
Hans Eijzenbach 4 1 0 3 31 
Stef Koot 4 0 0 4 29 
Rinus de Haas 3 1 0 2 23 
Andries Andrea 2 1 0 2 19 
Rob Jansen 3 1 0 2 19 
Cees Postema 1 1 0 0 12 
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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   

plaat vinden zodat u er rekening mee kunt houden bij het plannen van uw ande-

re ( familie)activiteiten in deze drukke periode. Het gaat om de volgende 3 eve-

nementen: 

 Kleiduivenschieten op woensdag 11 november om  13.30 uur.  

 Sinterklaas  brengt op zondag 29 november vanaf 14.00 uur een bezoek 

aan onze Societeit.   

 Kerstdiner: dit vindt dit jaar op zaterdag 12 december plaats. We ver-

welkomen u dan gaag om 18.00 uur.  

________________________________________________________________ 

 

VERNUFTELINGEN (DOOR SJOERD VAN DER VEEN) 

 
 

Op 30 september is er weer een bijeenkomst. Nico de Pree zal het één en ander 

vertellen over de medische wetenschap en landbouwtechniek  met de titel: Vroe-

ger was alles beter? (met dia presentatie) 

Tijd: 17.45 uur;  plaats: Bibliotheek  

________________________________________________________________ 

 

EEN ONBEKEND STUKJE DEN HAAG BEKIJKEN: DE BINCKHORST   

Op verzoek van Rob Jansen gaan we - evenals vorig jaar- een stukje Den Haag 

bekijken. Nu het industriegebied uit de jaren 1880-1970. Er wordt een wande-

ling gemaakt in samenwerking met de Stichting Haags Industrieel Erfgoed 
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(SHIE). Hoogtepunten zijn: Het station HS, de gebouwen van de gasfabriek en 

de PTT en het havenkantoor van de Laakhaven. Tevens zien wij het kasteel Bin-

ckhorst uit het begin van de 14e eeuw en krijgen wij een presentatie van de 

nieuwe Rotterdamse baan in het voorlichtingscentrum.   

 

Datum : 14 oktober      Tijd: 14.00 uur    Startpunt: ingang Koninklijke wacht-

kamer station HS  

 

Opgave door in te schrijven op de lijst op de soos of door een bevestigingsmail 

te sturen naar sir.vdveen@gmail.com  

 

Onder de aandacht 
 

ZIEKENBOEG 

 

Vervelend nieuws over Simon van Duffelen. Er is een kwaadaardige tumor bij 

hem vastgesteld. De prognose is somber. Bert Lemckert is opgenomen in ver-

zorgingshuis Westhof in Rijswijk. Hij mag bezoek ontvangen. Michiel van de 

Weijer verblijft momenteel in het Sophiarevalidatie Instituut om aan te sterken 

en te revalideren. Wijnand Hoosemans is alweer geruime tijd opgenomen in 

WZH Leilinde. Bij alle heren is er een bos (zonne)bloemen bezorgd. 

De contactpersonen uit ons midden zijn: 
 

Bert Lemkert, Westhoff  Verzorgingstehuis, Julialaantje 38  2283 TB Rijswijk. 

Contactpersoon: Wim Quaak ( 070-3257543) 

 

Simon van Duffelen Elstlaan 2 2252 LC Voorschoten. Contactpersoon: Rob 

Jansen (06-11044423) 

 

Michiel van de Weijer Sophia Revalidatiecentrum 4e etage, kamer 24, Vre-

derustlaan 80, 2543 SW  Den Haag.   Contactpersoon: Peter Robijns (06-

52663681) 

 

Wijnand Hoosemans WZH Leilinde Harriet Freezerhof 32 2492 JD Den Haag. 

Contactpersoon: Rob van Hulst (06-24770237 

________________________________________________________________ 

VOUCHERS 

In het geval u een kennis wenst te introduceren kunt u eenmalig bij het bestuur een 

voucher opvragen waarmee de kosten van de maaltijd voldaan kunnen worden. Wij 

hopen zo de drempel voor een bezoek en de eerste stap richting lidmaatschap zo 

laag mogelijk te maken.  
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LIMERICKEN 

Voor Jan Planken 

 

Een frisse kegelaar uit Katwijk 

Voelt zich met 69 jaar de koning te rijk 

Hij slaat een balletje bij Pitch en Put in Leidschendam 

en zet daarbij zijn tegenstanders te kijk 

Ja heren, die Jan… die kan er wat van  

________________________________________________________________ 

 

BORDPERIKELEN I (BIJDRAGE RON VERSCHOOR) 

 
De trouwe woensdagmiddag bezoekers van onze Sociëteit worden bij binnenkomst regelma-
tig geconfronteerd met (over)enthousiaste biljarters, die zich laven aan het erudiete biljart-
spel, genaamd "het kurken". We laten in deze editie van de Nieuwsbrief even de spelregels 
voor wat zij zijn, en richten ons hier nu met nadruk op de functie en rol van de Hoofd-
scheidsrechter bij dit spel. 
  
De spelers hebben deze zomer in unanimiteit besloten dat het tijd werd om aan alle discus-
sies over wel/geen carambole, wel/geen punten verdiend of weggegeven, een einde te ma-
ken. In de persoon van Cees Postema werd uiteindelijk overeenstemming bereikt om hem 
aan te wijzen als "Scheids" bij het kurken. en zoals het een goede Scheids betaamt houdt 
Cees dus ook de scores bij op het zwarte krijtbord dat op de ezel naast de ingang van de gro-
te zaal pleegt te staan. Voor een goede uitoefening van deze functie had Cees nieuwe stif-
ten, kleur wit, aangeschaft om een duidelijke en heldere score te kunnen weergeven, duide-
lijk zichtbaar voor alle deelnemers.  
  
Zo ook op woensdag 19 augustus 2015 om ongeveer 18.13 uur. Op dat moment werd er 
door een deelnemer zoveel punten gescoord dat hij "uit" ging. Voor de neutrale niet-biljarter 
betekent het "uit gaan" niets meer of minder dan dat je klaar bent met jouw aandeel in het 
spel, en gevrijwaard bent van een deelbetaling aan het  rondje drank, dat tijdens het spel 
wordt genuttigd. Alleen de verliezers draaien hiervoor op. Overigens, zo'n rondje alcohol 
heet bij de "kurkers" een rondje verdacht. Het doel daarvan is voornamelijk het verhogen 
van de sfeer, hetgeen wekelijks zonder meer uitstekend lukt. 
  
Welnu, de Hoofdscheids kwam na telling meteen tot de conclusie dat de betreffende deel-
nemer van het bord geveegd kon worden. Een overigens gebruikelijke actie om het geheel 
aan resterende deelnemers wat gemakkelijker te kunnen overzien. Immers, rondje verdacht 
is in volle gang, nietwaar? Dit schoonvegen pleegt Cees altijd te doen met een natte spons of 
doek.  
  
Zo ook deze keer dacht Cees dit met een zwaai van zijn hand met spons te kunnen uitvoeren. 
Edoch, tot zijn stomme verbijstering gebeurde er dus helemaal niets. De bewuste naam van 
de inmiddels ex-deelnemer met zijn punten bleven vrolijk op het bord zichtbaar staan. 
"Geen nood" dacht Cees, "dan zet ik er wel een grote krul doorheen en haal het zo meteen 
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wel weg als er meerdere spelers uit gaan." Ja mooi niet dus. Ook enige minuten later toen er 
wederom spelers uit gingen bleven alle namen en scores staan. Wat bleek er aan de hand? 
  

Cees had in een lokale speelgoedwinkel (moest hij als 
opa toch zijn) maar meteen twee stiften meegeno-
men voor een goede uitoefening van zijn nieuwe 
functie. Helaas bleek nu op deze middag dat deze 
nieuwe stiften onuitwisbaar waren, en dus perma-
nent op het zwarte krijtbord de namen en standen 
van die dag voor de eeuwigheid en het nageslacht 
hadden vastgelegd. Niet duidelijk is overigens of dit 
zwarte krijtbord enig historische, dan wel antieke 
waarde had, maar feit is wel dat twee weken later, 
woensdag 2 september, dit zwarte bord verdwenen 
is. Cees heeft werkelijk geen idee waar dit is geble-
ven. Jammer want nu heeft het bord wel degelijk 
geschiedkundige waarde. Er staan 14 namen op van 
deelnemers met hun eindscores van die bewuste 
dag. 

  
 

Maar Cees is natuurlijk niet zomaar verslagen, en dus staat er door zijn actieve inkoopbeleid 
inmiddels een zgn. whiteboard op de ezel naast de zaalingang. En ja hoor, de bijbehorende 
stiften bleken uitveegbaar. En dat voor maar € 13,95! 
  
Beste Cees, het bestuur spreekt haar grootste dank en waardering uit voor de door jou ge-
dane donatie in de vorm van een ultra modern whiteboard met stiften. Zonder deze attribu-
ten zouden de woensdagen nooit meer hetzelfde zijn geweest. In afwachting van het zo vu-
rig verlangde elektronisch scorebord, zijn we weer voorlopig uit de brand. Het zal nog heel 
lang nagalmen daar in de Grote Zaal.  

____________________________________________________________ 

BORDPERIKELEN II (BIJDRAGE AAD MEULDIJK) 

Een Voorburgse pensionado zocht zo zijn vertier  
En heer  dacht, dat wordt plezier  
Maar elke dag hup hup hop is ook geen doen  
En de heer dacht, waar wringt de schoen  
Dus wat andere bezigheden waren zeer wenselijk  
En de heer dacht, dus hij is toch menselijk  
Zo bezocht hij regelmatig een sociëteit  
En de heer dacht, dit is het beter vrijetijdsbeleid  
Daar deed hij aan klaverjassen voor de jolijt  
En de heer dacht, waar blijft de kwaliteit  
Toen specialiseerde hij zicht in standen noteren bij het biljart.  
En de heer dacht, denk toch aan je hart.  
Hij werd een schoolbord virtuoos.  
En de heer dacht, wat is hier loos.  

Foto Hans Eijzenbach 
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Hij werd er werkelijk zeer door gegrepen  
En de heer dacht, hij leert de fijne knepen.  
Edoch een probleem, lege pennen.  
En de heer dacht ,Cees laat je niet kennen.  
Aldus toog hij naar een pennen etablissement.  
En de heer dacht, doortasten, een echte vent.  
Zorgvuldig  en nauwgezet maakte hij zijn keuze voor een stift  
En de heer dacht, goed opgeleid, wat heeft hij gemist.  
Vol  trotst toon hij het gloednieuwe schrijfmateriaal  
En de heer dacht, Cees hij heeft het helemaal.  
Maar toen, de schrik, een ramp.  
En de heer dacht, hij loopt tegen de lamp  
De stand hij was voor eeuwig geschreven.  
En de heer dacht, ja Cees dat wordt beven.  
Beschaamd aanhoorde hij het luide geschater  
En de heer dacht, dit heb je met zo,n flater.  
Maar Cees werkt aan het herstel.  
En de heer dacht, wat ondoordacht, maar je leert het wel.  
___________________________________________________________________________ 

AUTOPECH / VOGELWIJK AAN RAMP ONTSNAPT 

 

Onze fotograaf was onlangs getuige van een 

merkwaardig incident in de Vogelwijk. Dhr. H.B 

uit S. kreeg op een van zijn laatste slopende werk-

dagen voor de Veiligheidsregio pech met zijn be-

drijfsvoertuig. Gelukkig was Dhr. B.B. uit R in de 

buurt en die was wel bereid mee te helpen bij het 

stellen van de diagnose. Zijn oordeel was dat het 

wel eens mee zou kunnen vallen. Het lukte hem 

niet om met zijn sigaar, waar gezien de foto het 

vuur stevig in werd opgepookt,  het voertuig in 

brand te steken.  Uiteindelijk loste de Wegen-

wacht het probleem op. Naar verluidt is de veilig-

heid van beide heren en van de regio niet in het 

geding geweest. Dat laatste is primair te danken 

aan het feit dat dieselolie niet erg makkelijk ont-

vlamt. 

 

 

Sluitingsdatum volgend nummer: 9 oktober 
 

__________________________________________________________________________________________

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                                          


