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Basis 

De basis is geformuleerd in de reglementen: Belast met het organiseren van recreatieve en sociaal 

culturele activiteiten en evenementen. De uitvoering  van deze formulering bestond uit vrijwel elke 

maand een activiteit. Dit kon een aangeklede maaltijd zijn of een feestelijk samen zijn. 

De staf 

De staf bestaat uit Leo de Bruin, Maxime Hendrickx ( als bestuursvertegenwoordiger), Hans van 

Hulsen, Rob Jansen en Sjoerd van der Veen. Drie leden waren ook al actief in de periode 2003 tot 

2007; enige programmapunten en stijl zal men herkend hebben 

De uitvoering 

Op 5 mei vierden wij het (schoon)vader dochter diner. Het motief was het veldleeuwerik diner, de 

vogel naam die vele malen in de zaal te horen was. Het laten horen van zijn gezang en de nodige 

limericks over dit vogeltje hebben de gezelligheid stevig ondersteund  

Traditioneel wordt de eerste haring vangst in de sociëteit goed gevierd. Met prachtig weer en de 

nodige korenwijn werd het een Scheveningen dag (19 juni), die weinig aanwezigen vergeten. 

Om de zogenaamde stille maanden met eveneens een activiteit te vullen was er op 3 juli de 

motorendag. Een stuk of negen motoren reden de zaal binnen en werden in de tuin geparkeerd. Er 

werd alsof men op reis was een burger geserveerd in de zaal. Op een groot scherm genoot men van 

de belevenissen van de motorclub ervaringen 

De familiedag was op 7 september in de bekende gelegenheid Groen Geel , Roggewoning. Heel 

gezellig, goed georganiseerd, maar helaas met een beperkt aantal sociëteit leden aanwezig. 

Nieuw was de activiteit gedurende Prinsjesdag (17 september). Op initiatief van Eduard Slootweg 

waren de ambassadeurs vrouwen uitgenodigd om tijdens de toer van en naar het Binnenhof en  het 

uitspreken van de troonrede bij ons te zijn. Ongeveer 25 leden en hun echtgenotes hebben eveneens 

genoten van de lunch, het drankje en de toelichting over onze sociëteit, de samenstelling van de 

stoet en de historische achtergrond van de traditie. Dit laatste gegeven door mevrouw Van Keulen , 

nu lector “Changing  Role of Europe”. 

In de maand oktober , namelijk 2 oktober is getracht om mooie hobby’s van de leden te tonen aan 

alle leden. Het is beperkt gebleven tot schilderen ( André van Kruijsen) en klokken reparatie (Herman 

Krijnen) Herman had daarvoor de reeds laten stilstaande klok in de bibliotheek weer lopend 

gemaakt. In dezelfde maand, namelijk 16 mei was er het wijnfeest alwaar de echtgenotes eveneens 

aanwezig mochten zijn. Dat hoort bij de slogan “Wein Weib und Gesang”, een wijnproeverij van Bert 

Uphof gaf er nog een belangrijk tintje aan. In de middag waren er schietwedstrijden bij de vereniging 

Oranje Nassau. Prijzen werden tijdens het diner overhandigd; Jeen Pot kreeg de (wissel) hoofdprijs. 

Op 10 november was er de jazzmiddag met de beste jazz pianist van Nederland , misschien wel van 

Europa. Het programma was een combinatie van jazz, een hapje en een drankje met helaas slechts 

25 bezoekers. 



De maand december is traditioneel de topmaand van het Gezelschap. Startend met de verjaardag 

van het Gezelschap op 4 december, waarbij Sinterklaas een aantal leden vol dankbaarheid toesprak 

over hun bijdrage aan de club. Alle aanwezige leden kregen een chocolade letter. De top is zoals 

ieder jaar het kerstdiner op 14 december met totaal 87 aanwezigen. Een zangkoor verluchtigde de 

start van het diner en aan het eind kwam er een trio, dat zorgde voor een geanimeerd slot met zelfs 

dansen! 


