
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jaargang 7 -   maand augustus 2022 

 2022 
 2020  

2019 

Inhoudsopgave          Bladzijde   

Van het Bestuur           2  

Het gezelschap Anonymus       3 

Ledennieuws            5 

Verjaardagen            5 

Voor leden van leden en door leden    6 

Verslag golfdagen          7 

Verslag KTO team          9 

Ziek zijn, Beter worden         12  

Limericks en Gedichten         13 

 

  

            

 

 



 
 
 
   

 

 

 

 

2 

Vanwege de vakantieplanningen vergadert het bestuur formeel op dinsdag 13 september, een dinsdag 

omdat de zaal is verhuurd op maandag 12 september. 

Tussentijds blijft er contact en overleg via de bestuurs-app en de mail. 

 

Sallo’s Catering 

Het bestuur ontving van Sallo’s 

Gatering de hier getoonde brief 

over de verkoop van het bedrijf.  

Zijn zoon, Jeroen van Dam,  gaat het 

bedrijf van zijn vader niet 

overnemen. Dit was wel de 

bedoeling maar uiteindelijk heeft 

Jeroen besloten dit niet te doen. Om 

deze reden staat Sallo’s Catering te 

koop. 

 

Sallo heeft dit op vrijdag 22 juli aan 

de voorzitter verteld. De zaak is 

nog niet verkocht en Sallo zal zo 

veel mogelijk zorgdragen voor een 

correcte afhandeling van de 

openstaande verhuur leads.  Het 

bestuur verwacht dat een eventuele 

verkoop op zijn vroegst per 31 dec 

2022 zal plaats vinden.  

 

Het bestuur neemt Sallo's 

toezegging voor een correcte 

afhandeling serieus. 

Maar het bestuur gaat zichzelf ook oriënteren in de markt naar partijen die ervaring hebben in 

evenementen en party catering.  Neemt iemand Sallo’s Catering over dan kijken wij wat voor vlees wij 

in de kuip hebben en of deze partij bij ons past.   

Uiteindelijk bepaalt de Vereeniging zelf met wie wij zakendoen. 
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Het programma voor de komende tijd: 

 

 

 

Datum 

 

dag omschrijving noten 

31-8-22 wo Einde zomer BBQ op de soos  

19-10-22 wo Scherp schieten met  ook schietende partners Bij Oranje Nassau 

17-9-22 za Casino avond met partners Met externe croupiers 

9-11-22 wo Duitse avond  

7-12-22 wo Verjaring Gezelschap Anonymus  

17-12-22 za Kerst happening  

28-12-22 wo Oliebollen dag, afscheid 2022  

………… wo Leden koken voor leden Suggestie okt 

4-1-23 wo Eerste samenkomst in 2023  

.. 2-23 wo Winter happening  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   

 

 

 

 

4 

 

  Leo de Bruin:  Haringparty 2022 

Haringparty op 1 juli in de sociëteit, 

Ze waren er weer.  Weer beter dan voorgaande jaren, veel vetter dan voorgaande 

jaren en zo kunnen nog een paar eigenschappen worden opgesomd aan de 

Nieuwe Haring die jaarlijks traditiegetrouw  wordt geserveerd in onze sociëteit.  

Op 1 juli waren er 49 leden naar dit festijn gekomen waarbij Maxime Hendrickx  

als extraatje, maar geheel in stijl, korenwijn aanbood vanwege zijn verjaardag op 

18 juni  jl. 

 

Sallo maakte de haringen professioneel schoon en sneed 

de haring  in stukjes voor de echt verwende soosleden of liet deze heel als men 

de Rotterdamse  methode prefereerde. Het record van 13 en 14 haringen door 

respectievelijk Gerard Hoogerwerf en Harry Bovenlander werd ondanks alles 

echter niet verbroken.   

 

Het diner dat daarna volgde, ging als hoofdgerecht geheel in Scheveningse stijl 

verder en wel  met Fish en chips. Cees Postema bood een glas wijn aan vanwege 

zijn verjaardag in juni. Later vanwege de toen gehouden boerenprotesten. 

 

Al met al was het een geslaagd evenement. 
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Leden nieuws 
Verjaardagen 

      
In de maand augustus  zijn de volgende leden jarig: 

 

Feico Alkemade (4 aug.) 

Donald Schuurman (5 aug.) 

Piet van Riet (6 aug.) 

Alfred van Bunge (10 aug.) 

Hans van Hulsen (10 aug.) 

René Kuulkers (12 aug.) 

Koos van der Kruk (22 aug.) 

Ernst van Hille (31 aug.) 
 

 

 

 

 
Aspirant-leden 

 

Op de website van de leden kunt u meer  gegevens lezen van deze toekomstige leden. 

 

Steve Youngman  per  1-6-2022 

Dick Quint  per 1-7-2022 

Paul Essens per 1-7-2022 
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Sjoerd van der Veen: Weet je nog hoe het vroeger was 

 

 

 

De laatste maatregel om “gas” te besparen is 15% minder gebruiken. Veel van de mogelijke 

oplossingen zijn bij ouderen al bekend. Hierbij een overzicht van “vroeger” en “nu, advies” 

 

In de  jaren 1950 - 1960 Nu, het advies 

Doe de deur dicht, de warmte vliegt eruit. 

Reden de woonkamer was vaak de enige 

kamer die verwarmd was 

De weinig gebruikte ruimtes moeten matig 

verwarmd worden; dus deuren ertussen 

sluiten. 

Het DIN 4701 advies is woonkamer, 

studeervertrekken 20 gr C, Keuken, 

slaapkamer en vestibules 15 gr C badkamer 22 

gr C  

Sluit de gordijnen op tijd Ondanks dubbele  glazen ruiten is het effectief  

om gordijnen te sluiten 

Bij voorspelde koude, plaats kranten voor de 

ruiten; mogelijk ontstaan bloemen (Fraaie 

ijskristallen) op de ruiten 

Met dubbele glazen is de kans op “bloemen “ 

op de ruiten zeer klein. Toch houdt rekening 

met ernstige koude door op tijd gordijnen te 

sluiten, eventueel ook overdag 

Wassen aan de wastafel, éen keer per week in 

bad 

Beperk de tijd van douchen 

(heel vroeger) gebruik een stoofje (een laag 

krukje met een bak met gloeiende kooltjes 

erin om de koude vloer te compenseren 

Gebruik een elektrische voetenwarmer om de 

voeten op temperatuur te houden. Dit blijft 

voordeliger dan de hele ruimte op een 

verhoogde temperatuur te houden. ( de vloer 

is vaak een stuk kouder dan de ruimte 

temperatuur op  1,5m hoogte- de thermostaat 

plaats) 

Draag “winter” kleding in huis Draag wel een wollen trui 

 

Voor onze sociëteit geldt hetzelfde: Houdt de temperatuur op onze woensdag op maximaal 20 gr C. 

Eventueel moet men in driedelig pak komen vanwege de lagere temperatuur dan nu gebruikelijk is. 

Voor de niet gebruikte tijd moet slim gehandeld worden omdat de opwarmtijd in de gaten  gehouden 

moet worden, die weer afhankelijk is van de buitentemperatuur. 

 



 
 
 
   

 

 

 

 

7 

 

 

Rob van Hulst:  Verslag golf op Zeegersloot op 18 juli jl. 

 

 

Ook deze keer had Theo weer voor een prachtige, mooie en zonnige dag gezorgd om het golffestijn 

 op Zeegersloot in Alphen ad Rijn te vieren. Het was wel een van de vermoedelijk heetste dagen van dit 

jaar. 

 

18 leden hadden zich opgegeven, maar helaas moesten wij het met 15 spelers doen. Zeegersloot 

is een hele aardige baan. Eerst ga je 9 holes in een omgebouwd weiland lopen en daarna loop je bijna 

de Vierdaagse om bij de andere 9 holes te komen, die op een vuilnisbelt aangelegd zijn.  

Corona, knieproblemen en warmte waren de boosdoeners. Rond 12 uur in 35 graden gingen de 

eersten van start, waaronder Theo natuurlijk.  

De bedoeling is dat je dat kleine balletje ergens 

ver weg in een klein putje ziet te krijgen en wel 

in zo 

weinig mogelijk slagen. De grap is dat er dit 

keer toch redelijk veel in slaagden om het voor 

elkaar te krijgen.   

 

U ziet ze blij en stralend op de foto staan met 

hun prijzen. Pieter, die vorige maand nog maar  

28 stableford punten haalde, wist er nu maar 

liefst 43 binnen te slaan. Doping, lijm aan zijn clubs,  hogere machten, uit zijn comfortzone? Wij zullen 

het nooit weten.  

 

 

Ook Wolf speelde ver boven zijn mogelijkheden en 

haalde 40 punten. Was hij net Douwe Egberts- 

punten aan het sparen voor een set van 12 handdoekjes, 

kreeg hij er een van Theo voor de 2e plaats. 

Voorwaar een mooie trofee. 

  

Edje werd derde. Voor een man met zijn kwaliteiten een 

schamele 38 punten,  maar hij kreeg dan ook maar liefst 12 

slagen minder dan Wolf. Ja, dan wordt het moeilijk. 

 

Voor Hans Knoester was het een mindere dag. René en ik 

vroegen ons al af waarom het zo slecht  met hem ging, 

maar Hans was zijn golfschoenen vergeten en speelde nu 

op espadrilles.  
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Wegglijden, op beide voeten vette blaren waren er de oorzaak van dat hij de ballen alle kanten opsloeg.  

 

Theo had ook nog 2 neary’s uitgezet, dat betekent een prijs voor diegene die in een keer het 

balletje zo dicht mogelijk bij het putje slaat. René en ikzelf waren daar dit keer het beste in. 

 

. 

Borrelen en het diner waren -zoals altijd- weer een 

feest op zich. Er gaat niets boven een ijskoud glas 

bier 

als je ruim 4 uur in 30 graden gelopen hebt. Rond 

18.30 togen we schoongespoeld, afgekoeld 

 en netjes gekleed aan de dis. 

Werkelijk een prima verzorgde tafel met 

bouillabaisse, kip en andere eigenaardigheden 

werden ons deel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitslag met achtereenvolgens de stablefordpunten, het totaal punten na 5 wedstrijden en het 

aantal gespeelde wedstrijden per persoon. 

   

1. Pieter Prins   43  103  3  9. Rene Kuulkers  28  84   3  

2. Wolf Janssen   40  155  5  10. Jan Kersten   27  100  3 

3. Ed Croque   38  142  4  11. Sipke v.d. Werf  27  67   3 

4. Theo Snelders  37  148  5  12. Bram Abbas   26  116  4 

5. Leo de Bruin   36  147  4  13. Menno Alkema  24  142  5 

6. Dave Salomons  34  121  4  14. Willem Klomp  24  48   2 

7. Feico Alkemade  33  122  5  15. Hans Knoester  18  76   3 

8. Rob van Hulst  31    91  

 

Komende wedstrijd hopelijk onder dezelfde omstandigheden op de Rijswijksche,  te organiseren   

door onze onvolprezen Harry. 
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Pieter Prins:  Golfweekend op komst.!! 

 

 

Ons jaarlijks uitje vindt plaats op 25, 26 en 27 september. 24 golfers hebben zich aangemeld en gaan 

drie dagen naar de Brunssummerheide.  Zij zijn daar drie dagen en gaan daarvan 2 dagen golfen 

 

 

 

 

Verslag van verricht werk 

In de maand juli was ons onderhoudsteam op de 21ste actief, de vaste derde donderdag van de maand. 

Graag doe ik verslag van het werk dat is gedaan. 

 

Beschadigde muren 

De beschadigingen aan de antiek beschilderde muur in de zaal, die aan de muur in de hal bij de 

hoofdingang en ook de beschadigingen aan de loopdeur van de zaal hebben we nu bijgewerkt. Daarbij 

is verf met op maat gemaakte kleur gebruikt om het kleurverschil zo veel mogelijk te ondervangen. 

Hulde aan Bram Abbas voor het volledig herstel van de afgebroken kolomvoet-ornamenten en aan Jan 

Simon voor het herstel van de loopdeur van de zaal. 

 

Verwaterde plafondtegels vervangen 

Het dak van het kantoor boven moest worden gerepareerd maar nam voor de aannemer meer tijd dan 

verwacht. Door nog openliggend dak is later ongelukkigerwijs lekkage ontstaan. Het gevolg was dat in 

het kantoor zeven plafondtegels door het regenwater ernstig werden beschadigd. Nu de tegels zijn 

aangeschaft en we het plafond hebben hersteld ziet het er weer pico bello uit. 

 

Los zittend elektriciteitsluikje vergrendeld 

Het kleine houten elektraluikje boven de lichtschakelaars in de biljartruimte viel te vaak uit de 

uitsparing op de grond, dat gebeurde als de tussendeur een beetje te hard werd dicht gedaan. De harde 

klap bij het neervallen was altijd weer even schrikken voor de biljarters bovendien werd daardoor het 
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luikje steeds meer beschadigd. Om te voorkomen dat het ooit nog uit de 

uitsparing kan vallen hebben we een vergrendeling op het luikje aangebracht 

maar zodanig dat het eenvoudig te  openen blijft.  

En om de beschadiging te herstellen hebben we het luikje nog even 

meegenomen. 

 

Deurkrukken vastgezet 

De deurkrukken van zowel de bibliotheek als die van het toiletportaal heren 

(garderobe kant) zaten los. Dat was niet alleen ergerlijk maar is ook lastig bij 

het dichtdoen van de deur. Zij zijn nu vastgezet! 

 

Glas-in-lood ruitjes gerepareerd 

Enige tijd geleden waren er twee glas-in-lood ruitjes 

gebroken. De ene betrof een ruitje in de deur naar de bibliotheek toe en de andere 

in de deur van de garderobe. Het heeft enige inspanningen en geduld gekost maar 

inmiddels  hebben we ze vakkundig en onzichtbaar kunnen laten repareren door de 

firma Ariba. 

 

Storingsmelding op noodverlichtingen 

Van de noodverlichting van zowel de tuindeur in de serre als die boven van de deur van de barruimte 

naar het halletje toe daarvan knipperde een van de storing meldende ledjes. Na doormeting en 

reset hebben we het euvel opgelost. 

 

Kaarttafelstoelen 

We hebben het verzoek ontvangen of de armleuningen van de kaarttafelstoelen gereinigd zouden 

kunnen worden omdat die hinderlijk plakken bij het opstaan. Dat leek ons een zinvol verzoek. De 

suggestie die daarbij is aangereikt is om ze schoon te schuren. Dat hebben we bekeken maar ook 

hebben we geprobeerd of een mengsel van water met schoonmaakazijn soelaas zou bieden. Maar 

helaas, de stoelen blijken erger vervuild dan het zich laat aanzien, door de jaren heen zijn ze op veel 

verschillende manieren vervuild geraakt voornamelijk door lichaamsvuil en boenwas. Daardoor zijn 

ze zwart en grauw geworden niet alleen de armleuningen maar het is de gehele stoel. 

Een klein stukje schoonmaken blijkt geen oplossing want eenmaal gestart ontkom je er niet aan om 

het af te maken inclusief de lederen bekleding, om dat minutieus te doen is dat een hele klus voor de 

twaalf stoelen.  

Afijn, we gaan bekijken hoe we het beste daarmee verder kunnen en om wat uit te proberen hebben 

we even een stoel meegenomen.  

 

 

Melding maken? 

Melding maken van iets dat kapot is of niet of niet goed werkt kan het beste worden opgegeven 

aan mij persoonlijk, per e-mail wa@diedenhoven.nl of per whatsapp 06 53901347. 

 

mailto:wa@diedenhoven.nl
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Willem van Diedenhoven: Paniek in de tent 

                        

Dat technisch onderhoud essentieel is voor het voortbestaan van een gebouw en daarmee direct en 

indirect ook voor een onderneming of vereniging is genoegzaam bekend. 

Dat bleek nog maar eens goed in mei. Tijdens het wekelijkse boodschappen doen belde Jan Kersten 

vanuit zijn kantoor boven in het sociëteitsgebouw mij (als hoofd technische dienst) met de melding 

dat hij wel elektrische spanning had op hun computers maar dat hun verlichting het liet afweten. 

Het kwam mij vreemd voor en schatte in dat er snel gehandeld moest worden. Dus toog ik direct ’s 

middags naar de Kazernestraat in de veronderstelling daar alleen Jan aan te treffen. Maar niets was 

minder waar, tot mijn verrassing trof ik de barruimte overvol met gasten aan. De zaal bleek verhuurd 

aan de gemeente voor een congres die vol stoelen stond compleet met een projectiescherm en een 

geluidsinstallatie.  

Om een storing te kunnen lokaliseren is het als eerste van belang om het elektriciteitsschema goed te 

bestuderen dus heb ik die tekening erbij gepakt.  

Heb deze nog niet uitgevouwen of ook de stroom van de bar viel uit. Pffff…… uiterst ongelukkig nu met 

een ruimte bomvol gasten. Hier beneden moest nu op het kantoor boven maar even voorrang krijgen 

waarbij het zaak was om trefzeker de uitgevallen elektra-groep te gaan ontdekken. Na enig zoekwerk 

op de tekening kon in een paar groepenkasten de oorzaak vermoed worden. Dus een voor een deze 

geïnspecteerd en gemeten waarbij het bij specifiek de stoppenkasten onvermijdelijk was om eerst de 

stoppen te verwijderen voordat de kast kon worden geopend.  

Drie keer controleren op de tekening of ik niet de verkeerde groep te pakken heb voordat ik ook maar 

iets doe, heel voorzichtig “als twee egeltjes” zogezegd. Ik moest er niet aan denken dat ik in een van de 

groepenkasten een schakelaar, stop of automaat zou omzetten en dat daarbij tijdens het congres het 

licht in de zaal, het projectiescherm of de geluidsinstallatie zou uitvallen. 

Tot overmaat van ramp meldde halverwege de barmanager mij dat ook de elektriciteit van de 

vrieskasten was uitgevallen. 

De aanpak in zulke gevallen is om bij wijze van spreken vanuit een cirkel naar het middelpunt te 

acteren om zodoende trefzeker de oorzaak te ontdekken. Na een uur ‘peentjes zweten’ lukte dat en 

kon alle elektriciteit worden hersteld. Die stress kost je tien jaar van je leven joh. Het eerder lekkende  

dakwater bleek tot aan beneden te hebben gereikt maar gelukkig kon de oorzaak van de kortsluiting 

worden gevonden.  

De gasten hebben het maar beperkt meegekregen maar mijn opluchting was groot maar ook bij  de 

cateraar Sallo’s en bureau Kersten was dat het geval. Eind goed al goed.  

Enneh…. als u ook zo’n klusje hebt: “Mij niet bellen”     . 
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Van Harry Bovenlander ontving ik onderstaand bericht dat ik graag met jullie deel. 

Lieve familie en beste vrienden, 

De uroloog, microbioloog en infectieziekten-internist hebben uitvoerig overleg over mijn steeds 

terugkerende urineweginfectie gehad en daarom het navolgende besloten. 

Na de afgelopen Pinksterdagen heb ik een weekje in het ziekenhuis een intraveneuze 

antibioticakuur gehad van 3 infusen van 8 uur per dag. Ik heb daar aanvankelijk goed op 

gereageerd en kon aansluitend zelfs 3 weken klachtenvrij met vakantie naar Griekenland. Na 

terugkeer van vakantie kwamen ook de klachten weer terug. 

Nu hebben ze besloten om mij 6 weken achtereen dezelfde intraveneuze antibioticakuur te geven, 

dus van 1 week naar 6 weken nu. 

De eerste week fulltime in het ziekenhuis met weer 3 kuren per dag; de overige 5 weken thuis door 

een thuiszorgverpleegkundige met één infuus per dag, die 1 uur duurt. 

Volgende week brengt de radioloog onder plaatselijke verdoving een Picc-infuuslijn aan in mijn 

bovenarm die doorloopt tot aan mijn hart; via die lijn komen de infusen rechtstreeks in de 

bloedbaan. 

Tot half september geen zware dingen tillen en ook niet golfen. 

Als de thuiszorg niet lukt of  problematisch wordt, dan moet ik de 2e tot en met de 6e week 

dagelijks twee uurtjes terugkomen naar het ziekenhuis. 

Voorlopig weer even van de straat dus. 

Als dit scenario niet werkt, volgen één of meerdere nare operaties, waaronder mogelijk een TURP-

ingreep. 

Zover wil ik nog niet denken      

Harry 

LdB:  Inmiddels is Harry op dinsdag 26 juli opgenomen in het Haga ziekenhuis voor de antibioticakuur 

. 
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Limericks en Gedichten 

Voor Aloys Arkesteijn 
  door Sjoerd van der Veen 

Aloys Arkesteijn is de administratieve kracht van de soos 
nu de maker van de nieuwskrant en dat al een hele poos 

Deze civiele man is in Voorburg jarig 
vierend in de woning/ stoffenzaak zeer waardig 

voor ons soosleden is deze persoonlijkheid nooit boos 
 

 
Voor Frans van den Heuvel 

door Willem van Diedenhoven 
Als stille kracht voor het bestuur 

blijkt Frans, het sooslid van statuur 
wanneer het chique en deftig moet, 

met goede raad in overvloed 
de hoeder van onze sooscultuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sluitingsdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief:  woensdag 20  augustus 2022   

Deze nieuwsbrief voor en door leden van de sociëteit wordt, onder verantwoordelijkheid  

van het bestuur, verzorgd door Aloys Arkesteijn. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen  

in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.Kopij kan worden gezonden per e-mail naar 

alarkesteijn@gmail.com ,ariemeuldijk@gmail.com  of   swvanderwerf@planet.nl  

 
 
 

mailto:alarkesteijn@gmail.com
mailto:aad@meuldijk.nl

