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Bijzondere editie; van de redactie 
Beste soosvrienden. Deze nieuwsbrief heeft iets weg van een ‘ noodeditie’ . 

Onze vaste redacteur en opmaker Willem van Diedenhoven heeft problemen met 

zijn gezondheid en heeft zijn werkzaamheden daarom tijdelijk neer moeten 

leggen. Wij wensen hem vanaf deze plek veel sterkte. 

 

Vanachter de bestuurstafel  

 

PM 
 

Toespraak van de voorzitter uitgesproken op woensdag 8 maart 2017 

 

Welkom allen, er is het afgelopen jaar veel gebeurd. 

Op de jaarvergadering van 9 maart 2016 heeft het bestuur aangegeven dat zij het 

plan van aanpak uit het adviesrapport “ Over de toekomst van de Sociëteit”  in 

fases zou gaan uitvoeren. 

En dat het bestuur u na elke fase uw toestemming zou vragen voor de volgende .  

De eerste resultaten zijn nu zichtbaar in een prachtige nieuwe biljartzaal.  

U moet dit zien als een stuk van fase een.  

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met de gemeente m.b.t. de 

nieuwe serre / vergaderruimte / rookruimte en woningen in de oude 

pachterswoning.  

Er is door de secretaris een brief toegevoegd waarin hij uitleg geeft over de 

stand van zaken hiervan, hij zal dit in de vergadering toelichten. 

Tot die tijd zullen de rokers helaas genoegen moeten nemen met een rookruimte 

achter in de kegelbaan. Verder kunt U in de financiële verslagen zien dat de 

liquiditeit de komende jaren afneemt. Dit heeft grotendeels te maken met de 



investeringen in het bouwen van de Biljartzaal  en Serre, zoals goedgekeurd op 

de ALV van 28 september. 

Verder wordt er hard gewerkt aan het opvijzelen van de financiële draagkracht 

van onze sociëteit.  

Wij experimenteren met een andere aanpak van de cateraars en zullen ons 

actiever in de markt begeven. 

Er komt een moderne nieuwe website puur geënt op verhuur van het gebouw.  

Verder zijn wij in gesprek met Buro van Otterloo gespecialiseerd in serieuze 

muziek, ook hebben wij een soort samenwerkingsmodel met het SalonOrkest 

om zo de meer dan uitstekende akoestiek van de grote zaal te vermarkten. 

Tevens houden wij ons actiever  bezighouden met de aanvragen die binnen 

komen.  Oftewel ken Uw klant.  

Wel maken wij ons zorgen over het teruglopend aantal leden. Ik roep u dan ook 

op om hier wat aan te doen! Een mooie gelegenheid hiervoor is de door 

Anonymus georganiseerde relatie dag op woensdag 22 maart, de potentiële 

kandidaten die u meeneemt zijn in financieel opzicht gast van Anonymus, 

waardoor de drempel laag wordt gelegd, neem daar bij Lars Duursma als 

spreker, dit wordt een prachtige avond! 

U begrijpt dit initiatief verdient alle steun, alle steun en meer dan dat. 

Wij geven U inzicht in de gang van zaken door verslagen in de nieuwsbrief waar 

ook andere zaken worden toegelicht en ik denk dat de communicatie over de 

gang van zaken en plannen op deze wijze open en duidelijk is. 

Sommigen van u vinden ons zakelijk. Dat mag. Persoonlijk vind ik dat dit wel 

meevalt. Wel denken wij dat een gezonde financiële basis zeer belangrijk is voor 

het voortbestaan van onze gezellige sociëteit. 

Want zonder gezonde financiële basis is er ook geen gezelligheid. Heren, een 

goede vergadering! 

 

PM  

De eerstvolgende bestuursvergadering is ……. 

 

 

 
 

Verjaardagen 
In de maanden maart en april vieren/vierden onze soosvrienden  Pierre 

Spijkermans, Ery Overdevest, Karel Korswagen, Lex van Hulst, Frits 

Steenbruggen, Menno Alkema, Erik Padding, Hans van der Geest, Ed 

Croquė, Paul Vos, Godfried Quaadvlieg, Dave Salomons, Bram Abbas,  

Rob Jansen, Peter van Ruijven, Willem Klomp,  Daniel Schutterop, Harry 



Bovenlander, Sjoerd van der Veen en Paul Groot  hun  verjaardag. Onze 

beste wensen! 

 

 

 
 

 

BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN MAAND 

 
Woensdag 22 maart Relatieavond 

Het was een buitengewone avond die Anonymus ons voorschotelde! Fred-Anton 

gaf als voorzitter weer zijn visitekaartje af! Lars Duursma was onze gast en als 

oud wereld kampioen debating bleek hij goed van de tongriem gesneden. Op 

deze avond waren er tal van nieuwe en jonge gezichten te zien die een 

ongewone en zeer boeiende avond kregen.Begrippen als framing en timing 

passeerden de revue en de voordracht werd door de spreker afgewisseld met 

prachtig spel op de vleugel die centraal in de zaal was opgesteld. Schubert en 

Chopin werden onder andere ten gehore gebracht. 

 



 
1 Lars Duursma aan de vleugel 

 

Woensdag 29 maart voordracht door Frits Steenbruggen 

over "asielzoekers"  

Op 29 maart hield Fits een voordracht over dit onderwerp. De reden lag voor de 

hand:  het is een onderwerp, dat bij de verkiezingen "hot" was.  

 Ons gewaardeerd lid Frits Steenbruggen heeft het onderwerp beroepsmatig 

meegemaakt en weet dus alle aspecten van dit onderwerp. Hij  vertelde ons hoe 

de  vreemdelingen wet van Cohen- in detail uitgewerkt door Rita Verdonk- in 

praktijk gehanteerd werd. Misschien heeft u zondag 19 maart ook 

gekeken/geluisterd naar het programma Buitenhof. Aldaar is gesteld door een 

geschiedkundige en een woordvoerder van het blad de Economist dat 

immigranten dé bron zijn van een actieve samenleving; echter wel met 

normaliter problemen met de aanwezige eigen bevolking (b.v. de Portugese 

joden en Belgische vluchtelingen uit Antwerpen in de 17e eeuw). 

 

 



 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN) 
 
Vernuftelingen (bijdrage Sjoerd van der Veen) 

 

Datum: woensdag 12 april Tijd: 14.00 uur 

start voor de Antonius Abtkerk 

na afloop een verfrissing in de gezellige Keizerstraat 

Iets van je stad zien, dat je niet kent. Dat is het doel van de wandeling in Oud-

Scheveningen.  

Elk jaar organiseert ondergetekende op verzoek van Rob Jansen een wandeling 

om Den Haag beter te leren kennen, nu dan oud Scheveningen met o.a.  

                 Antonius abt kerk met zijn beroemde mozaïek  

                de begraafplaats Ter navolging  

                De oorspronkelijke paardentram remise  

                Het politie/ brandweer complex van Schadee  

                De ambachtsschool van Duiker  

                Een simpel hofje  

                De vuurtoren  

                Het visboek uit de 16e eeuw op de banken bij de Scheveningse kerk  

                De Scheveningse kerk  

                De Jugendstil panden in de Keizerstraat  

NB: opgave bij Rob Jansen e-mail adres robjansen@kpnplanet.nl 

 
Leden Koken voor Leden woensdag 12 april 2017  in de Sociëteit 

 

Het is er dan toch eindelijk weer van gekomen en met gepaste trots nodigt het 

comité “Leden Koken Voor Leden” en Anonymus u uit voor een culinaire avond 

op woensdag 12 april 2017  in de Sociëteit.  

Het is uiteraard een gewone soosdag, maar vanaf 18.00 uur bent u onze gast, 

waarbij wij U eerst gaan verrassen met “bar amuses”. Vanaf 19.00 serveren wij 

u  een 3-gangen menu, waarbij wij weer starten met een mooie amuse. 

  

De keukenbrigade staat onder leiding van onze maitre Steef Gronheid. De witte 

brigade wordt bijgestaan door een traditiegetrouw in smoking gestoken  zwarte 

brigade, die met behulp van “koningsdienaren” u van al het lekkers zullen 

voorzien. De kosten van dit menu zijn slechts  € 29,50. De drank is hierbij 

inbegrepen vanaf 18.00 uur tot 21.30 uur.  Met het oog op de inkopen door 

Steef, zouden wij graag voor 6 april 2017 weten of wij op uw komst kunnen 

rekenen. 

javascript:handleMailto('mailto:robjansen@kpnplanet.nl');return%20false;


  

Uw aanmelding kunt U sturen naar: swvanderwerf@planet.nl en uw betaling 

gaarne overmaken  voor 6 april 2017  op bankrekeningnummer  NL 

85INGB0004996221   ten name van  PM Sociëteit.de Vereeniging   

 

Het Comité voor Leden Koken Voor Leden en Anonymus  
 

 

Maandag 1 mei Viering 166ste Diësviering der Sociëteit 

 

Zaterdag 6 Mei Nationale reddingbootdag KNRM  

nader bericht volgt 

 

Maandag 8 mei Openingstoernooi Biljartzaal (bijdrage Marius Roeterdink) 

 

Het bestuur van Touché nodigt u uit op maandag 8 mei a.s. in onze Sociëteit 

voor de officiële opening van onze nieuwe Biljartzaal.  

We spelen een klein toernooitje, delen de prijzen uit van de competitie 2015 - 

2016 en hebben 's avonds een diner (tenue De Ville) met hopelijk een aantal 

gasten erbij.  

Het programma ziet er als volgt uit:  

 

12.30 - 13.00 uur: aankomst van de spelers (reeds gegeten of boterhammen bij 

zich). Ook de schoonmaak / voorbereiding ploeg is van harte welkom!  

13.00 - 18.00 uur: Toernooi libre.  

18.00 - 19.00 uur. Prijsuitreiking, borrelen en gezellig napraten.  

19.00 - 21.00 uur. Diner.  

21.00 - 21.15 uur. Sluiting  

 

Graag hoor ik z.s.m. van je of je de gehele dag en of avond of helemaal niet 

aanwezig zult zijn die dag. Dit in verband met de catering en de voorbereiding 

van het toernooi.  

 

Woensdag 21 Juni Haringparty  

 

Woensdag 5 Juli Slow cooking / grill (BBQ)  

 

Woensdag 1 November Kleiduivenschieten + Oud-hollandsche spelavond  

(leden met partners)  

 

Zondag 26 November Sinterklaasviering  

 

Zaterdag 16 december Kerstgala (leden met partner)  

http://mps.kpnmail.nl/invalidurl.gif


NOOT: Data en activiteiten onder voorbehoud. Voor een actueel overzicht 

zie website 

_________________________________________________ 

 

Ziekenboeg (bijdrage Andries Andrea) 

In huize Lamb was er even paniek. Hij vertelt het u zelf wel verder, want zijn 

gezondheid verhindert hem gelukkig niet om onmiddellijk weer naar de soos te 

komen.  

 

Hoewel hij zich totaal niet ziek voelt, heeft onze redacteur Willem, toch wat 

minder plezierige berichten gekregen omtrent zijn gezondheid.  

De uitslag van het onderzoek  is inmiddels bekend. Hij zal een  inwendige 

ingreep moeten ondergaan. Willem sterkte! 

 

Leen Knoester  kampt met een achteruitlopende gezondheid. Hij ziet en hoort 

weinig meer en wordt ook steeds vergeetachtiger. Best moeilijk ook voor zijn 

echtgenote Betty.  

Zoon Hans beleeft iedere vrijdag een gezellig uurtje met hem.  

Naar de soos komen was geen optie meer, reden waarom hij het lidmaatschap 

vorig jaar opgezegd heeft. Toch af en toe maar even aandacht aan schenken aan 

iemand die 16 jaar lid is geweest, denk ik. Vandaar dit bericht. 

 

Helaas heeft een bacterie zich genesteld in de longen van Rinus de Haas. 

Longen, die toch al niet de beste van het westelijk halfrond zijn. De toegediende 

medicatie werkt  niet afdoende en wordt nog nader onderzocht. Voorlopig even 

geen soos voor Rinus, laat staan biljart of golf. 

Tijdens het telefoongesprek bleek trouwens wel dat zijn humeur er niet onder 

lijdt. Waarvan akte! 
   
 

Overlijden Wijnand Hoosemans  

Op 21 maart jl. is Wijnand Hoosemans overleden. Hij is niet lang lid van onze 

Sociëteit geweest. In 2011 is hij lid geworden en in 2016 heeft hij 

noodgedwongen weer afscheid genomen. 

Ik heb hem leren kennen op de Passchalisschool in de 6e klas en vanaf dat 

moment zijn wij vrienden geworden. Na jarenlang samen in de jeugd bij H.B.S. 



gevoetbald te hebben en samen de Cornelis Jol mulo doorlopen te hebben, 

gingen onze wegen uit elkaar. Wijnand hield op met voetballen en ging na de 

handelsdagschool bij 3 M Coating werken. Hij kwam terecht in de 

autobestickering, waarna hij op latere leeftijd miljoenenorders moest binnen 

halen als er nieuwe modellen uitkwamen en alle showrooms beletterd moesten 

worden. 

Ongeveer 3 jaar geleden overleed zijn vrouw Ria en vanaf dat moment ging hij 

achteruit. Hij leed aan Parkinson en kreeg langzamerhand last van Alzheimer. In 

2015 werd hij dan ook opgenomen en is eigenlijk alleen maar slechter 

geworden. Op 72- jarige leeftijd is hij nu dan ook overleden. Moge hij rusten in 

vrede. 

Rob van Hulst 
 

 
Het afscheid van van het Bestuur (bijdrage Max Behrend ) 
Vrienden,    

Mede namens Ellen hartelijk dank voor het mooie boeket dat ik  mocht 

ontvangen tijdens mijn afscheid van het Bestuur, waar ik met veel plezier 

onderdeel van ben geweest.  Het is een mooie hardwerkende vriendenclub. Het 

was een moeilijke beslissing, maar voorlopig gaan wij eerst werken aan de 

gezondheid, na ruim 47 jaar roofbouw gepleegd te hebben zowel zakelijk als 

privé.  Nee zeggen tegen een vriendelijk en welgemeend aanbod van Aad om 

toch in het Bestuur te blijven, zonder een nader ter omschrijven portefeuille, was 

erg moeilijk. Ik zal het zeker missen.    

Ik hoop jullie als lid van de Soos nog veel op de woensdagen te mogen 

tegenkomen en wens jullie veel sterkte en wijsheid met het uitwerken en 

realiseren van alle mooie plannen voor het voortbestaan van de de SOOS. `Ik 

ben er van overtuigd dat het met de wilskracht van het huidige bestuur zeker 

gaat lukken.    

Met hartelijke groet, Max   

Van de commissaris der gebouwen Bijdrage Ing.  Jaap Stollenwerk  

PM 
 



 

 

 

 

 

 

Limericken  

 

Voor Hans Eijzenbach (Cees Postema):  

 

Een Scheveningse brigade-generaal b.d.  

Verzuchtte: 'Och wat zit ik er toch mee,  

Mijn keu wil tijdens het Spreitje knallen,  

Maar het lukt niet met mijn ballen  

Waar het door komt: geen idee!'   

 
  

Op een stemhokjeskeuze (Gerard Hoogerwerf) 

   
De keuze moet je zelf afwegen  

maar we zaten om één doel verlegen 

maar Erdogan heeft 

ik dank hem beleefd  

de neuzen toch één kant op gekregen    

Voor Karel Korswagen (Peter Robijns)  

 Wat ouder en minder vitaal  

Nog altijd briljant in onze taal  

schreef voor de Soos haar geschiedenis  

Een rijk voorschot op de erfenis  

Bedankt voor heel veel, ook voor de wijn bij dit maal.    

Voor Menno Alkema (Peter Robijns)    

Dit jaar opnieuw onze ‘second in command’ 

Met zijn focus vooral op de bouwkundige kant 

Bescheiden, bedachtzaam 

Maatschappelijk bekwaam 

Wij zingen voor jou met het glas in de hand    

Voor Frits Steenbruggen (Peter Robijns) 



 Door Andries gescoord uit een hockey verleden 

Steeds vaker present en dat telt bij de leden 

Versterkt de Voorburgse crew 

Voegt daar waarde aan toe 

Wij toasten op jou, onze dank is de reden  

 __________________________________________-  

 

Ornithologische belangstelling en zorgen (bijdrage Harry Bovenlander) 

Ons trouwe lid Harry die in zijn vrije tijd wat rondscharrelt bij het waterschap 

maakte de redactie attent op een recent nieuwsbericht. De redactie waardeert 

deze spontane bijdrage zeer.  

 

 

 



De Antonius Abtkerk te Den Haag(bijdrage Sjoerd van der Veen) 

 

De Antonius Abtkerk is een rooms-katholieke kerk aan het einde van de 

Scheveningseweg in Den Haag. De Antonius Abt, een rijksmonument, werd in 

1926-1927 gebouwd door architect Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers 

jr. in een zakelijk-expressionistische stijl met een rijk versierd art-deco-interieur. 

 

 
Het mozaïek in de Antonius Abtkerk 

 

De kerk heeft een 50 meter hoge, vierkante toren, bekroond met een kleine 

lantaarn met puntdak, die van veraf zichtbaar is. In de vrij donkere kerk trekt 

vooral de apsis het oog van de bezoeker. Deze koorafsluiting is gedecoreerd met 

een groot, kleurrijk mozaïek dat de cholera-epidemie van 1848 herdenkt. Het 

werd ontworpen door Antoon Molkenboer. In het mozaïek, dat 12 meter breed is 

en ruim 17 meter hoog, zijn 2.000.000 steentjes verwerkt door atelier 

Mauméjean Frères uit Parijs. Het is het enige grote mozaïek in Nederland en het 

grootste ten noorden van Parijs. Andere opvallende elementen zijn het 

bronswerk van de gebroeders Brom en het glas-in-loodwerk van Chris de Moor.  

   

 

 

Sluitingsdatum volgend nummer:     5 mei 2017 
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__________________________________________________________________________________________

Deze Nieuwsbrief wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgd door een redactie bestaande uit 

Menno Alkema, Aloys Arkesteijn, Wim van Diedenhoven  en  Cees Postema. Bijdragen zijn hetzij mondeling, 

schriftelijk of digitaal welkom bij bovengenoemden of  per mail bij  cpostema@kpnmail.nl    
 

 

                                       


