
 

 

    

Jaargang 2  -  Nr. 4  -  april 2016 

Vanachter de bestuurstafel 

◊ Verslag bestuursvergadering 
   (bijdrage secretaris Dick Meuldijk)  

 

 
Zoals aangekondigd 

op de leden- 

vergadering heeft het 

bestuur op maandag 

11 april vergaderd 

met name over de 

zeer belangrijke zaak 

rond de toekomst van 

onze sociëteit.  

ATTENTIE 
Op Koningsdag 27 April is De Sociëteit gesloten! 

komen op een uiteindelijke desinvestering. 

Daarom heeft het bestuur een andere keuze 

gemaakt, dat er op neer komt om op termijn 

de aanbouw volledig te slopen om 

vervolgens nieuwbouw te plegen. 

Bijkomend voordeel van die aanpak is dat 

door het nieuwbouwschetsontwerp met 

programma van eisen een goed beeld van  

de nodige investering wordt verkregen. 

Bovendien  kan, op basis van dat complete 

beeld inclusief het kwalitatief verbeteren en  

uitbreiden van de te verhuren woonruimten, 

financiering gemakkelijker gerealiseerd 

worden. 

Een realistisch businessplan ter onder-

steuning van een financieringsaanvraag is 

dan mogelijk, een eis die van een externe 

financier verwacht kan worden. 

 

Daarbij heeft zij het rapport van de werkgroep 

in dank aanvaard. Ten aanzien van de 

adviezen over de marketing van de sociëteit 

worden deze door haar op hoofdlijnen  

onderschreven. Voor een nadere uitwerking zal 

een beroep op leden van de werkgroep 

worden gedaan, waarbij onze voorzitter de 

brug zal vormen richting het bestuur. 

Ook de bouwkundige adviezen zullen worden 

overgenomen, het bestuur zal evenwel kiezen 

voor een iets andere uitwerking dan 

voorgesteld. De belangrijkste overweging 

daarbij is de slechte bouwkwaliteit van de 

aanbouw, dat wil zeggen de huidige 

rookruimte en de kegelbaan. Het 

renovatievoorstel waarbij de huidige aanbouw 

als raamwerk in stand blijft zou neer kunnen  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij zullen de nieuwe website ontwikkelen in de 

open source taal “Wordpress/cms”. Om een 

idee te krijgen hoe zo’n zelfontwikkelde 

website er uit zou kunnen zien, kijk dan eens 

op www.area-os.com, dit is de zelf 

ontwikkelde website van Fred Anton. 

Het voorstel is om voor dit plan 1500 Euro vrij 

te maken, waarbij Aloys Arkesteijn  bereid is 

gevonden om de taak van  websitebeheerder 

op zich te nemen. 

Voorts zullen de cateraars worden gevraagd 

om voor de verhuur een kort verhaal te maken, 

eventueel met foto. Dit ter ondersteuning van 

de voortdurend levende en actuele nieuwe 

website. 

Komende jaren zal gewerkt worden aan een concrete uitwerking van zowel het bouwkundig als 

van het financieel plan. De gemeente zal daarbij betrokken moeten worden omdat wijziging van 

het bestemmingsplan nodig is. 

Het bovenstaande betekent niet dat er opnieuw een meerjarige pauze zal worden ingelast. Op 

korte termijn wordt het volgende uitgewerkt en gerealiseerd. 

1. Een alternatieve rookruimte ter hoogte van de leestafel zal worden gerealiseerd. 

2. De huidige rookruimte zal worden opgeknapt (vloerbedekking, schilderwerk en zo). 

3. De biljarts zullen permanent worden verplaatst naar de huidige rookruimte. 

4. Het ventilatiekanaal van de keuken door de zijgevel zal worden verlegd naar het dak. 

5. De zijgevel en voor een deel de voorgevel zullen worden opgeknapt. 

Het bestuur is van mening dat voor de genoemde ingrepen en plannen een breed draagvlak 

onder de leden nodig is. Daarom zal over deze onderwerpen een extra ledenvergadering worden 

belegd. De keuze voor de korte termijnoplossing zal worden voorgelegd en er zal om instemming 

worden gevraagd voor het uitwerken van de lange termijn oplossing. 

◊  ICT Ontwikkelingen 

 

 

 

Op 24 februari was er een bespreking over 

het ICT gebeuren en de website van de 

Sociëteit, waarbij aanwezig waren: Rob van 

Spingelen, Arthur Planken, Ed Croqué, Fred 

Anton Knoop, Aloys Arkesteijn en Aad 

Meuldijk.  

De bespreking kon met de volgende 

voorstellen worden afgesloten. 

1e  De bestaande website zal worden 

geupdate en gemoderniseerd om deze in de 

toekomst specifiek te kunnen laten gebruiken 

voor en door de leden ten behoeve van de 

interne communicatie. De actie zal worden 

uitgevoerd door het zogeheten ‘ICT team I’ 

bestaande uit Arthur, Ed en Aloys. 

2e Een nieuwe meer op commercie geënte 

website zal worden gemaakt met als doel het 

commercieel in de markt zetten van de 

sociëteit en dan met name gericht op verhuur 

van de grote zaal. De zaal zal daarom de 

commerciële naam “The Kings Ballroom” 

krijgen (met dank aan Rob Hanzon). Dit 

onderdeel zal worden uitgevoerd door het 

zogeheten ‘ICT team II’ bestaande uit Rob van 

Springelen en Fred Anton Knoop).  

http://www.area-os.com/


 

 

 

  

 

 ◊ ‘Leden koken voor leden’ op 13 april 
      (bijdrage Aad Meuldijk)  

Activiteiten in de afgelopen periode 

Op het moment dat de nieuwe commerciële 

website actief wordt zal de URL die nu naar de 

huidige website verwijst worden omgezet naar 

de nieuwe website en voor de oude 

website wordt dan een nieuwe URL 

aangemaakt, zodat mensen die ons zoeken 

via de oude automatisch op de nieuwe terecht 

komen. 

◊  Zaalhuur voor soosleden 

 

 

 

Hieronder de actuele tariefstelling voor het eigengebruik 

van onze zaal door soosleden.  

Deze tarieven zijn als volgt opgebouwd. 

▪ Dekking lasten gas/electra/water/etc €   75,00 

▪ Verplaatsing van de biljarts (Sallo)  € 100,00 

▪ Schoonmaak na afloop (Sallo) €   75,00 

Dus de kosten zijn: 

a. Gebruik zaal, biljarts blijven staan: € 150,00 

b. Gebruik zaal, biljart worden verplaatst: € 250,00 

 

Mensen wat een feest dat ‘Leden koken voor 

leden’, wat een ambiance. Ik teken voor een 

of twee van deze avonden per jaar. Niet 

alleen de keuze van de maaltijd was 

uitstekend, meer dan dat, ook de hele opzet. 

Gewoon “all-in” geen gezeur, lekker gaan. 

Terecht heeft onze excellente nieuwe 

tafelvoorzitter Fred Anton onze patissier en 

cuisinier Steef Gronheid, die de scepter in de 

kombuis zwaaide en de strakke regie hield, 

bedankt en in het zonnetje gezet. En zo hoort 

het ook. Maar misschien zijn de zwarte en de 

witte brigade en de ondersteunende 

organisatoren onvoldoende bedankt. Wellicht 

ten overvloede bij deze graag als nog. Zie 

volgende pagina! 

 

Fred Anton bedankt Maitre Steef 

Op de achtergrond de teams der witte en zwarte brigades 



 

 

   

Ja en dan natuurlijk de initiatiefnemers en 

overall coördinatoren: 

 

 

 

 

 

 

Deze twee geroutineerde soosrotten zeer 

betrokken en begaan bij het wel en wee van de 

sociëteit hebben samen met alle betrokkenen 

een fantastische avond neergezet. 

Heren alle lof, als beloning zal het manna zich 

over jullie uitstorten en gebeurt dit toevallig niet, 

weet dan dat u kunt rekenen op de dank en 

bewondering van het bestuur en van alle 

aanwezigen. De afwezigen hebben veel 

gemist, waarvan akte. 

Het was goed makananen, mensen. 

Namens het bestuur, Aad Meuldijk 

 

En dan aan het dek de bootsmaten van de 

witte brigade onder aanvoering van onze 

ervaren zeerot Dick van Rossum geassisteerd 

door de energieke Bram Buis, Jan Kersten, Rob 

van Hulst en de altijd vitale zwabberaar 

Martin van de Zwan. 

Menig restaurant zal jaloers zijn op deze 

groep mannen met hun inzet en klant-

vriendelijkheid. Geen onvertogen woord en 

altijd een glimlach op de lippen, top. 

 

 
 

De teams der witte en zwarte brigades 

Rob van Hulst Jan Kersten 

Hulst 

Het was even stressen voor Paul Groot en Dick Meuldijk  

in de keuken 

◊ ‘Vernuftelingen' op 20 april 
    (Bijdrage Sjoerd van der Veen) 

In deze maand april was de bijeenkomst van 

de “vernuftelingen”, die doorgaans op de 

laatste woensdag van de maand wordt 

gehouden, een week vervroegd, Dit als gevolg 

van de sluiting van de sociëteit op woensdag 

27 april in verband met Koningsdag. 

De Keuken of te wel de witte brigade: Kapitein 

op het schip Steef Grondheid ondersteunende 

hofmeesters Paul Groot / Adriaan van 

Egmond / Jos Hennequin en de onvolprezen 

alleskunner Dick Meuldijk. Het was geweldig 

deze mannen in de keuken en in de bieb aan 

het werk te zien en de “mis en place” te zien 

maken, geweldig. 
 

Dit maal heeft Rob van Spingelen de  

voordracht gehouden. Als dé expert op het 

gebied van Gras voor golfbanen heeft hij 

over dit werkterrein (leuke woordspeling –

red-) uitvoerig verhaald, waarna er boeiend 

over is gediscussieerd. 
 



 

 

  

Verjaardagen 

Deze maand april zijn de volgende (7) soosleden jarig.  

Dus wederom met veel plezier feliciteren wij de volgende 
soosvrienden met hun verjaardag. 
 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Bram Abbas (9e) 

Ron Jansen (11e) 

Willem Klomp (13e)  

Daniël Schutterop (18e) 

Harry Bovenlander (23ste)  

Sjoerd van der Veen (24ste) 

Paul Groot (30ste) 

 

 

 
 

Activiteiten de komende maanden 

Zowel het bestuur als de feestcommissie Anonymus is erg actief en heeft tot op dit moment de 
volgende activiteiten voor 2016 op de agenda staan. Het wordt aanbevolen om de volgende 

data te noteren zodat u het plezier niet misloopt. Over de details wordt later nog 

gecommuniceerd. 
 

Zaterdag 30 april      Hawaï avond (heren met partners en introducees) 

Woensdag 11 mei     Diësdiner, zie toelichting (organisatie bestuur) 

Woensdag 15 juni      Haringparty 

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 

 



 

 

  

Hawaï avond 
Bijdrage Sipke van der Werf - secretaris Anonymous 

MELD JE AAN VOOR DE HAWAÏ AVOND 

 op swvanderwerf@planet.nl 

en GEEF AAN MET HOEVEEL PERSONEN JE KOMT. 

 
 

U bent reeds per e-mail hierover geïnformeerd, maar ten overvloede: 

 

De voorbereidingen voor het HAWAIIAANS DANSFEEST op 30 april op de sociëteit 

zijn in volle gang. Een groot aantal van u heeft zich al aangemeld met partner en 

vrienden.  

Meld u ook snel aan, alleen of met partner. Ook uw vrienden zijn welkom. Aanmelden 

graag voor 26 april op emailadres swvanderwerf@planet.nl. Geef aan met hoeveel 

personen u komt.    

Het dansfeest is gratis en Anonymus trakteert u bovendien op een welkomstdrankje.  

De verdere dranken en hapjes op deze feestavond zijn voor eigen rekening.  

De dress code is smart casual of nette vrijetijdskleding. Het staat u natuurlijk ook vrij om 

een Hawaii-outfit aan te schaffen op een vrijmarkt tijdens Koningsdag en deze aan te 

doen.  

Anonymus hoopt u zaterdag 30 april om 19.30 uur te verwelkomen 

 

javascript:handleMailto('mailto:swvanderwerf@planet.nl');return%20false;
mailto:swvanderwerf@planet.nl


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diësdiner 

Ook in Den Haag oogstte hij met zijn 

Citymarketing veel waardering. Dat werd 

het best geïllustreerd door het uitroepen van 

Den Haag tot evenementenstad van het 

jaar  2010 en met het winnen van de prijs 

voor de beste Citymarketing van 

Nederland.  

De heer Huffnagel beschouwt beide prijzen 

als de kroon op zijn werk, en terecht. 

Tijdens het diner zal naast Frits een 

journalist van de Telegraaf (Stan 

Huijgensjournaal) aanschuiven. Tijdens de 

borrel zal het AD/Haagsche Courant 

vertegenwoordigd zijn.  

Bij deze imposante gastenlijst danken wij 

Peter Wijnen voor zijn bemiddeling. 

Zoals gebruikelijk geldt tijdens onze dies 

de dresscode ‘smoking’, maar een donker 

kostuum mag zoals u weet ook. 

U wordt verzocht zich op 11 mei rond 

18.00 uur op de sociëteit te vervoegen.  

Aanmelden voor dit diner kan gebeuren op 

de gebruikelijke wijze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het diësdiner wordt dit jaar op 11 mei 

gehouden. 

Het diner wordt u door het bestuur 

aangeboden. 

Als onze tafelgast verwelkomen wij op deze 

avond de heer Frits Huffnagel. 
Frits zal ons meenemen in de geheimen van 

succesvolle Citymarketing. Hij verdiende 

daarin zijn sporen als wethouder in, eerst 

Amsterdam en vervolgens in Den Haag. 

In Amsterdam introduceerde hij het motto  

“I Amsterdam” als beeldmerk voor de hun 

campagne. Hoewel de Amsterdamse 

bevolking in eerste instantie hier niet erg 

warm voor liep geldt deze campagne 

inmiddels als een groot succes. 
 



 

 

 

  

Libre – Stand per 15 april 2016 

  Gespeeld Gewonnen Gelijk Veloren Punten 

1 Andries Andrea 22 18 0 4 241 

2 Cees Postema 23 13 0 10 233 

3 Wolf Janssen 21 15 1 5 228 

4 Stef Koot 22 9 1 12 204 

5 Ernst van Hille 22 13 0 9 200 

6 Rob Jansen 22 11 0 11 199 

7 Paul Vos 21 12 0 9 196 

8 Meijer Stad 20 12 0 8 194 

9 Koos van der Kruk 23 7 0 16 191 

10 Rinus de Haas 23 9 0 14 174 

11 Marius Roeterdink 20 3 0 17 144 

12 Godfried Quaedvlieg 19 5 0 14 138 

13 Hans Eijzenbach 14 8 0 6 136 

14       

15       

Bandstoten – Stand per 15 april 2016 

  Gespeeld Gewonnen Gelijk Veloren Punten 

1 Koos van der Kruk 21 13 1 7 210 

2 Marius Roeterdink 20 12 1 7 203 

3 Wolf Janssen 20 13 0 7 203 

4 Cees Postema 21 12 0 9 194 

5 Stef Koot 20 7 2 11 177 

6 Meijer Stad 20 7 1 12 164 

7 Ernst van Hille 16 8 3 5 161 

8 Rinus de Haas 21 4 1 16 161 

9 Andries Andrea 18 6 1 11 152 

10 Paul Vos 15 10 1 4 149 

11 Godfried Quaedvlieg 16 8 0 8 139 

12       

13       

14       

15       

Ook de afgelopen tijd is er veel gebiljart en zijn er interne competities 

gespeeld, maar ook in CNS verband. 

Biljarten  
(Bijdrage Marius Roeterdink) 

De standen van de interne competitie per 15 april zijn als volgt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driebanden – Stand per 15 april 2016 

  Gespeeld Gewonnen Gelijk Veloren Punten 

1 Wolf Janssen 10 6 0 4 100 

2 Hans Eijsenbach 8 7 0 1 90 

3 Marius Roeterdink 10 2 0 8 82 

4 Koos van der Kruk 9 4 0 5 75 

5 Meijer Stad 10 2 0 8 73 

6 Ernst van Hille 8 2 0 6 61 

7 Godfried Quaedvlieg 7 3 0 4 59 

8 Rinus de Haas 10 1 0 9 58 

En in de CNS competitie zijn onze beide teams inmiddels uitgespeeld. 

 

De stand bij drie teams:         De stand bij zes teams: 



 

 

  

Golfen (bijdrage Ed Croqué) 

 
Op maandag 21 

maart was het eindelijk 

weer zover, we 

konden gelukkig weer 

de baan in. Helaas 

moest een aantal van 

ons op het laatste 

moment wegens ziekte 

of blessures afhaken. 
 Met onze reserve golfer Hans van Hulsen 

waren we met 15 golfers. Het weer zat mee, 

geen druppel gevallen en we mochten ook 

met buggy’s de baan in. 

Rond 10 uur druppelden de meeste van ons 

binnen waar wij van een heerlijke appeltaart 

konden genieten.  Na wat geram op de 

driving range en uiteraard het oefenen op de 

putting green kon om 12:00 uur  de eerste 

flight van start. Helaas mochten we wegens 

onderhoud de holes 10 en 11 niet spelen, 

door ons beklag hierover te doen werd dit 

gecompenseerd met ballen, tees en potloden. 

Neary’s 

Zoals afgesproken waren er twee neary’s, dit 

waren de holes 7 en 14. Bijna had Rinus hole 

14  gewonnen, maar Rob wist de bal toch 

iets dichter bij de hole neer te leggen. Hans 

van Hulsen wist beslag te leggen op de 

andere neary; beide heren hebben uiteraard 

de prijzen uitgereikt gekregen van onze 

voorzitter Harry.   

En dan de uitslag 

Blijkbaar is Liemeer voor de meeste van ons 

een baan, gezien de scores van 10 man met 

meer dan 30 punten, die niet te moeilijk is. 

Zelfs Jos heeft het zeer respectabele punten 

aantal gehaald van 31! 
 

Rob, Theo, Paul kregen voor hun plaatsen 

5, 6 en 7 drie mooie inmiddels zeer 

bekende Zeilstra ballen geschonken door 

Menno. (Menno bedankt) 

Hans en Harry kwamen beide met 34 

punten binnen maar Hans had een beter 

2e 9 en is dus derde geworden.  Harry 

moest het doen met ballen 

ook  geschonken door onze Menno. Hans 

ging er met de cadeaubon vandoor. 
 



 

 

 

  punten aantal van 39. 

 

De rekening van deze mooie golfdag krijgt u 

zodra alles is uitgerekend toegestuurd. 

Op 18 april op de Hooge Rotterdamse en 

zijn we gasten van Adriaan. 

Ernst is tweede geworden met een punten 

aantal van 37 en mocht ook een cadeaubon 

in ontvangst nemen. 

Ed Croqué is mede dankzij zijn twee flight 

genoten die hem door hun goede spel, 

hebben opgejaagd 1e geworden met het  

 

Overleden 

Op 21 april heeft ons het treurige en onverwachte nieuws bereikt dat op 18 april 

j.l. op 72-jarige leeftijd is overleden ons Sociëteitslid Peke Oenema.  

Peke is overleden in zijn geliefde paradijs in Stuart Florida aan een major 

hartinfarct.  

Peke was lid van onze Sociëteit vanaf 2011 en was vaak aanwezig.  

De familie van Peke is afgereisd naar Florida. Er zijn verder geen gegevens 

bekend.  

Wij wensen Willy en naaste familie, veel sterkte toe met het verwerken van dit 

verlies. 

  

Namens het Bestuur van Sociëteit de Vereeniging 

 

Johan van Kampen 

Commissaris Interne Zaken 

Sociëteit de Vereeniging 
 

In vervolg op het bericht in de vorige nieuwbrief, 

Aad van der Werf is nog steeds afwachtende op een oproep 

voor de by-pass operatie, maar het kan zijn dat hij bij het 

verschijnen van dit nummer al is geopereerd. 

Wij wensen Aad, veel sterkte toe en een voorspoedig herstel. 



 

 

Terwijl er vorige maand nog maar een paar limericks binnen kwamen zijn het er in april 

bijzonder veel. Jeminee, leest u met ons mee. 

 

Limericks 

 

Voor Dave Salomons 

door Aad Meuldijk 

Dave Salomons eindelijk volwassen. 
Is gestopt met wildplassen. 
Heeft na lang zoeken zichzelf gevonden 
Ook al kostte dit hier en daar wat wonden 
Dave het levensgeluk zal jouw nog gaan verrassen. 

Voor Ed Croqué 

door Aad Meuldijk 

Ed Croqué in Den Haag geboren 
Behoort ondertussen tot de soos folklore. 
Hij golft, hij kaart en zingt zijn lied. 
Van het Indisch buffet heeft hij wat verdriet. 
Maar met wat extra badjak, kan het hem wel bekoren. 
 

Voor Ed Croqué 

door Harry Bovenlander 

Ruim tien jaar geleden, kwam met Sjaak mee, 
Uit Zoetermeer afkomstig, ene Ed Croqué. 
Goed in kaarten,golf en biljart 
Strikt zijn das casual en niet smart 
En moet nog zeven jaar wachten op AOW 
 

Voor Dave Salomons 

door Harry Bovenlander 

Hij is een geslaagde ondernemer uit Zevenhuizen, 
Leverancier van burgers en Koningshuizen, 
Want voor een sigaartje gaat men aanstonds 
Naar de Dailyshop van Dave Salomons 
Laat morgen de champagne maar flink bruisen! 
 

Voor Fred-Anton Knoop 

(voor de eerste maal tafelpreses)  

door Gerard Hoogerwerf 

Je voelt je nu de primus inter pares 
Terwijl je weet dat dat (nog) niet waar is 

De preses heeft als taak 

Het toezicht en vermaak 

Maar weet daarna weer wat zijn plaats is. 
 

Leden koken voor leden  

door Gerard Hoogerwerf 

Het initiatief van Jan is te loven 
Leden die serveren en koken 
De witte en zwarte brigade 
Verdient hiervoor een aubade 
Heerlijk dat zij zich zo uitsloven 
 

Leden koken voor leden 

door Gerard Hoogerwerf 

Het voordeel is, als zij voor ons koken 
Dat er niet over golf wordt gesproken 
Niet over hun organisatie 
Niet over golfprestaties 
Voor € 25 heb ik daarom dubbel genoten 
 

Leden Koken voor leden 

door Peter Robijns 

Een super idee , zo’n super diner 
Onder leiding van Steef een top cuisinier 
Aan de bar de amuses 
Op ’t menu de surprises 
Tegen een reprise zeg ik nimmer Nee 
 



 

 

Voor Ed Croqué 

door Cees Postema 

Met Ed Croqué ging ik mee 
Naar Cuba, Jordanië en Turkije op zee 
Edje, vriendje, maatje, goede vent 
In de soos zijn we aan je gekke gedrag inmiddels wel gewend 

Voor mij ben je altijd een prima vriend en waarom?:  
geen idee! 
 

Rob van Hulst 

door Hans Eijzenbach 

Een stoffeerder uit Den Haag 
Probeert zeer gestaag 
Zich het biljartspel eigen te maken 
Het lukt hem zelden om drie ballen te raken 
Maar Rob, als je het niet kan: stel dan een vraag! 
 

Fred Anton Knoop 

door Hans Eijzenbach 

Er was eens een Knoop uit Hoeven 
Die zette al zijn troeven 
Op de verbouw van de soos 
Met niets uit de oude doos 
Dat wordt hier nog een prettig vertoeven! 
 

Fred Anton Knoop 

door Jos van Heerde 

Fred Anton Uit Hoeven 
Zijn planning staat op losse schroeven 
Ze zijn in blijde verwachting 
Dat is toch wel een ding 
Over 27 weken kunnen we beschuit met muisjes proeven! 
 

Fred Anton Knoop 

door Jos van Heerde 

Woonachtig in Delluf 
Doet veel samen met zijn wederhelluf 
Binnenkort naar zwangerschapsyoga 
En ze zoeken nog een oppasopa 
Hoor ik daar nu al gepuf? 



 

 

  

Impressies tijdens de ledenvergadering in maart 



 

 

 
 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 mei 2016 

 

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


