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Vanwege de vakantie is er in de afgelopen maand geen reguliere vergadering geweest. 

De eerst komende bestuursvergadering is op dinsdag 13 september a.s.  

 

 

Het programma voor de komende tijd: 

 

 

Datum 

 

dag omschrijving noten 

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

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

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  
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Las Vegas in de sociëteit 

Met optreden van zanger Michael Grey 
Op zaterdag 17 september, 

aanvang 19.00 uur  

 

  Black jack 

  Poker 

Money wheel 

Roulette 

 

zanger Michael Grey 

 

 Catering hapjes en drank  door  Sallo 
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Leden nieuws 
Verjaardagen 

      
In de maand september  zijn de volgende leden jarig: 

 

Peter Wijnen (5 sept.)  
Sipke van der Werf (28 sept.) 

Cas Bots (30 sept.) 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Martin van der Zwan: Wijziging bezetting Ballotagecommissie 

 

 

 

Vanwege medische omstandigheden heeft Dick van Rossum besloten zijn functie als secretaris en lid 

van de ballotagecommissie neer te leggen om zich volledig te kunnen richten op zijn herstel.  Jos van 

Heerden is bereid gevonden de rol van secretaris wederom op te pakken en in Frits Steenbruggen 

hebben wij een waardig opvolger gevonden voor Dick als lid van de commissie voor de lopende 

periode. 

 

Wij danken Dick hartelijk voor zijn nimmer aflatende inzet voor de commissie en wensen hem een 

voorspoedig herstel.  
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Sjoerd van der Veen: Wat mijmeringen over “tijdt” 

 

 

 

Iedereen zal eens zijn met de spreuk Gesellichheyt kent gheen tijdt  van de sociëteit De Vereeniging. 

Echter in deze tijd komt het woord tijdt in de verdrukking. Immers velen rekenen met de term “time is 

money” en om die reden hierbij enige aantekeningen over de huidige tijd; een tijd dat er 

maatschappelijk gezien wat veranderd is in de afgelopen twintig jaar . 

Hetgeen blijft  is  1: De mens is een “kuddedier” het samen zijn ( sociaal zijn) is essentieel. 

                               2: Elk mens is een beetje anders. Men zoekt op wie het beste bij elkaar passen. 

 

Nieuw is               1: Naast elkaar wezenlijk ontmoeten is er e-mail, internet met beeld bellen.   

2: De Nederlander wordt ouder. Dit geldt zeker voor de soosleden ( ouderdom komt   

met gebreken). 

                               3: De afstand van huis naar sociëteit is voor het gemiddelde lid groter geworden. 

                                       Daarnaast is het op de weg drukker geworden. 

 

De functie van de sociëteit is om het samen zijn van de leden in de ruimste zin van het woord te 

ondersteunen, waarbij Gesellichheyt de drijfveer is. Wij moeten beseffen dat “samen zijn” niet meer  

alleen fysiek gekozen wordt door tijd te kort.  

Ons soosfamilie gevoel moet gekoesterd worden! 

 

Aan een ieder om een invulling voor de moderne tijd te formuleren. Er zijn meer wegen naar 

Rome ( om een spreuk uit de oudheid te melden) 

 

Mogelijkheden zijn : 

a) De sociëteit organisatie moet een groep mentoren creëren, die leden, die te oud zijn of een 

gebrek hebben, bij de groep te houden. Dit is een uitbreiding van de “ziekenboeg” die al bestaat.                      

b) Het bestuur moet  (bestuurs) leden hebben die als taak erbij krijgen om contact te houden met 

leden, die bijv.  twee maanden niet aanwezig zijn geweest in het gebouw. Bijvoorbeeld telefonisch 

en misschien “huisbezoek”. Rapportage van hen naar de leden kan dan via de nieuwsbrief.  Alles om 

ze bij de groep te betrekken. 
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Menno Alkema: De “Soos Angels” op pad. Deel 1 

 

 

 

Ik had het weerbericht elke dag even bekeken, het was 

al lang mooi weer geweest en de voorspellingen waren 

niet zo gunstig voor een motorweekend,  ja we hadden 

met de Soos Angels weer een weekend gepland en nu 

eind juni in de hoop dat we niet die dag geen regen 

zouden krijgen.   

Jos had in overleg een hotel geboekt nabij Gent, in 

Oudenaarden, het zag er fantastisch uit op de plaatjes en 

je kon er á La carte eten met op het menu onder andere 

Zebra, Struisvogel en Edelhert.  

Waarom in de buurt van Gent, dat had te maken dat Paul Stoffels, ons Belgisch sooslid, ons had 

uitgenodigd om langs te komen om zijn mooie Stad te bekijken.  

We waren met 9 op de motor, t.w.: Bert, Maarten, Johan, Fred-Anton, Hans, Kees, Pascal, Jos en ik en 4 

dames die apart met de auto richting het hotel zouden rijden  

Hans had verzocht te verzamelen bij Van der Valk Nootdorp, een verzamelpunt wat bij ons bekend is, 

omdat hij een motor, een vette BMW, had gehuurd bij de naastgelegen motorzaak, hij had namelijk zijn 

oude Chopper Honda Magnum verkocht. Ook Fred Anton kwam met een gehuurde Harley aantuffen 

omdat zijn verbouwde motor, een z.g.n. Custom Bike leuk is voor de show maar niet echt een motor is 

om te toeren. Het was een mooie verzameling van motoren.  

Voor het vertrek was er wat gemopper omdat er een kans was dat we onderweg een zware bui konden 

tegenkomen, maar de buienradar gaf aan dat dit nog wel even duurde. We zouden met 8 motoren 

vertrekken want Pascal, die tegenwoordig in Voorthuizen woont, zou onderweg bij de pond in 

Maassluis aansluiten. Nadat Maarten gearriveerd was op zijn klassieke BMW 80 vertrokken wij om 

half elf richting het hotel in Oudenaarden, net onder Gent. Wat schets mijn verbazing toen Pascal net 

op tijd kwam aanrijden op zijn oude ploffende Harley.  
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Via de A-4 vertrokken wij met 9 motoren naar de pond bij 

Maassluis, de boottocht is altijd gezellig en een rust momentje.  

Vanuit Rozenburg ging het richting Goedereede met een 

omweg want ze hadden weer een brug afgesloten en mijn 

route planner hierdoor enigszins van slag raakte zodat we een 

rondje Pernis hebben gemaakt, wat ook altijd bijzonder is. 

Toen we bij het eerste way point kwamen, het plaatsje 

Goedereede zijn we via een straat die alleen voor bestemmend verkeer was naar een leuk plein 

gereden met een gezellig terras voor een kop koffie en een punt appelgebak.  

Tijdens deze stop, werd de buienradar bekeken en zagen we dat als we verder zouden rijden de 

onweersbui tegemoet zouden komen, dus iedereen werd 

verzocht zijn regenpak aan te trekken. Het was leuk om te 

zien dat bijna iedereen een regenpak had gekocht vanwege de 

natte aankomsten in 2019 en 2021. Ik hees me in het pak van 

Marius, die ik van heb gekregen toen hij stopte met 

motorrijden. Het een pak in de kleuren van de Nederlandse 

vlag, uit de jaren zestig. Ze wisten in ieder geval wie vooraan 

reed.  

Toen we net onderweg waren richting de Waterwerken kwam de bui over ons, hetgeen gelukkig 

meeviel, zelfs Bert die geen pak had aangetrokken, had geen nat kruis gekregen. Via de Waterwerken 

zijn we gestopt voor de lunch in het plaatsje Oostkapelle. Na een heerlijke lunch was het plan via de 

tunnel bij Terneuzen naar België te gaan. We waren vertrokken om richting een tankstation te gaan, 

voor Pascal die echt op de laatste druppels reed, onderweg was hij al met een paar liters bijgetankt 

door Kees die een thermosfles benzine in zijn tas had. Kees was zeker vaker in dit deel van Zeeland 

geweest, want tankstations zijn bijna niet te vinden. Net uit het 

dorp kwamen we er achter dat we er een paar misten. Pascal is 

doorgereden naar het Tankstation en wij zijn weer 

teruggereden naar het centrum van Oostkapelle en daar stond 

Jos met een motor die het niet meer deed. Dat werd dus 

aanduwen hetgeen na een aantal pogingen lukte.  
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Nadat we weer bij elkaar waren, zijn we richting België vertrokken in 

de hoop dat de motor van Jos zou blijven rijden. De Westerschelde 

tunnel naar Terneuzen is een meesterwerk maar om de kosten 

enigszins terug te halen moet je er tol betalen en dan heb je een tunnel 

van 6,6 kilometer waar je niet stil moet komen te staan.     

Nadat we tunnel achter ons hebben gelaten ging het via de snelweg 

richting de grens. Bij de grens gekomen,  misten we weer 4 

motorrijders. Gelukkig is er de mobile telefoon er en kregen we te 

horen dat de motor van Jos net na de tunnel definitief de geest had 

gegeven en dat de ANWB was gebeld.  

De ANWB was er redelijk snel en constateerde dat de dynamo kapot 

was en zodoende de accu niet werd geladen. Overleg gehad en nadat de 

accu weer was opgeladen door de ANWB, is de motor naar Axel 

gebracht en hebben we de rit vervolgd met Jos achterop bij Kees die er de motor voor heeft. 

Omdat we een paar uur hadden verloren, moest ik kiezen voor de snelste weg naar het hotel want  ook  

de weersvoorspelling gaf aan dat we voor zeven uur moesten arriveren anders was de kans groot dat 

we net voor aankomst een stortbui over ons zouden krijgen. De rit ging voorspoedig maar op de grote 

weg net voor de afslag naar Oudenaarden, waren we er weer vier kwijt.  

We hebben nog even gewacht en nadat we begrepen hadden dat ze weer onderweg waren, zijn wij 

richting het hotel gereden in de wetenschap dat ze de afslag niet konden missen. Daar  arriveerden we 

met 5 motoren rond zeven uur bij het hotel waar de dames reeds uren met een goed glas wijn op ons 

zaten te wachten.  

De lucht werd steeds donkerder en dreigender en gelukkig hoorden we na een kwartiertje motoren 

aankomen en arriveerde de rest behalve Bert. Begreep van de mannen dat Bert achter hun reed en 

waarschijnlijk is doorgereden waar zij waren afgeslagen. Bert bleek  achter een bestelbus te rijden, 

had daardoor de afslag gemist en vervolgens kilometers doorgereden.  

Bert was nog steeds niet gearriveerd toen het begon het te stortregenen en Patricia werd toch 

enigszins ongerust. 10 Minuten later kwam Bert aanrijden, helemaal doorweekt en nat tot aan zijn 

onderbroek, maar gelukkig was hij er weer.   
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We hadden gelukkig dit jaar een droge aankomst, behalve 

Bert maar hierdoor weer een mooi verhaal. Na te hebben 

geborreld  en nadat Bert was opgedroogd, gingen we aan 

tafel en hebben we heerlijk gegeten, behalve Anja, die is 

vegetarisch en hoe ze zoiets moesten klaarmaken, daar 

hadden ze nog niet van gehoord. 

Na een lange en zeer gezellige tafelzit, waar de drank 

behoorlijk vloeide, is iedereen na deze vermoeiende dag 

met een prachtige afsluiting zijn bedje in gedoken want de 

volgende dag stond ons een druk programma te wachten.        

 

 

 

In de volgende nieuwsbrief het vervolg van dit 

enerverende weekend in België. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Kreté:  Nieuwe podcast, nu met Bert Uphof 

 

 

 

 

https://lnkd.in/eh7D7DCC   

 
Een podcast met Bert Uphof, een uitermate sympathieke wijnhandelaar uit 

Den Haag, al bijna 27 jaar lid van de sociëteit. Bert heeft een bijzondere 

loopbaan gevolgd en daarom leuk om daar met hem over te praten.  

 

 

 

 

 

 

 

https://lnkd.in/eh7D7DCC?trk=public_post_share-update_update-text
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Jeroen Linde:  Stand van zaken in de tuin. 

 

 

 

In de tuin zijn stokbonen geplant. Deze groeiden een stuk langzamer 

dan gedacht. Het duurde bijna 3 maanden voordat het bamboerek 

bedekt was zoals nu.  Dat ga ik volgend jaar anders doen. Wel hangen 

er redelijk wat grote bonen aan.   

 

De zonnebloemen doen het goed!  Ook 

goed voor de bijen en goed voor de 

biodiversiteit midden in de stad.  Ze 

staan wel erg laat in bloei dit jaar.  

 

De roze Phloxen zijn al uitgebloeid, zeer 

leuke mooie roze zomerbloeier. Dus een 

aanrader voor in je eigen tuin.  

Nu beginnen de gele zonnehoeden te bloeien vóór de Hortensia's 

Annabel die er achter staan. Achter de Hortensia's Annabel staan drie 

klimrozen, die doen het niet zo goed. De grote mega klimop XL ben ik 

wat aan het terug dringen, die groeit te hard en overwoekert alles.  

Ook kreeg ik klachten van de buren over het feit dat hij over de muur groeit.  

De terrasvijver midden in de tuin bevalt wat mij betreft goed. Geeft extra leven in de tuin voor de 

dieren, met name de vogels. Daarnaast is het verfrissend en gaat de waterlelie binnenkort bloeien.  

Tot slot de groenteplanten. Sla, broccoli en spruitjes doen het voor geen meter dit jaar. De tomaten 

doen het wel weer uitzonderlijk goed. Voel je vrij en pluk gerust tomaten!  

De pompoenen groeien nu eindelijk lekker door, 

echter wel aan de late kant en gaan helaas  weinig 

vruchten geven dit jaar. 

 

Samengevat ben ik dit jaar niet helemaal tevreden 

over de tuin. Dus er is ruimte voor betering voor 

volgend jaar! 
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Tenslotte willen wij, Isabelle en ik, nog iedereen 

bedanken voor hun komst op onze VriMiBo in ons nieuwe 

huis!  en willen  wij iedereen bedanken voor het cadeau. 

Namelijk het vloerkleed: hij is binnen en Isabelle is 

helemaal tevreden! :) Jeroen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob van Hulst:  Verslag golf op de Rijswijkse op 15 augustus jl. 

 

 

Maandag 15 augustus waren wij op uitnodiging van Harry 

Bovenlander op de -zoals hij het noemt-  

Koninklijke Rijswijksche. Voor ons- eenvoudige stervelingen- de 

Rijswijkse. 

Na dagen van meedogenloze hitte was het deze dag bewolkt en een 

aangename temperatuur  van 24 graden. Harry zelf kon er door een 

langdurige infuusbehandeling niet bij aanwezig zijn,  maar alles had hij 

perfect geregeld. Bram regelde het verder ter plekke. 

Speciaal voor ons was het gras van de fairways gemaaid, de bunkers 

geharkt, de greens glad gewalst,  de koffie met een petit-foutje 

klaargezet en de douches voor na afloop schoongemaakt.  

Het moest dus allemaal wel goed gaan.   Om 12 uur sloegen Bram en ik 

op hole 1 af en zoals u ziet op de foto,  Bram is die kleine gele en ik die 

lange witte. 

 

Ik praat niet graag over mijzelf, maar dit keer ontkom ik er niet aan. Buiten mijn huwelijksdag en  

de geboortes van mijn 3 kinderen was dit een van de mooiste dagen uit mijn leven. 
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Los van de afslag op de eerste heb ik 18 holes geen bal fout geslagen. De bal waar ik mee begon  

had ik op het einde nog en heeft geen water en geen rough gezien. Geen graspol heb ik 

 uit de grond geslagen, geen bal hebben wij moeten zoeken. Dit was de euforie ten top en een 

 miraculeus gelukzalig gevoel.  

Dit alles uiteraard met dank aan Bram, die ook tot grote hoogte steeg. 

 

Goed, genoeg hierover. Er deden ook nog 14 andere leden mee. Wij mochten ons aspirant-lid Steve  

Youngman voor de eerste keer begroeten. Hij deed het heel aardig voor iemand die net begint. 

Wie het ook wel aardig deed was onze Janneman. Hij sloeg een birdie op een par 4. Het aardige was 

dat op de Tee het bordje “longest” stond. Alleen was die niet voor ons, maar Jan gaf zijn balletje 

toch zo een opdonder dat hij al met al met 3 in de hole lag. De neary’s waren voor Bram en Dick. 

 

Het borrelen en het diner waren weer zeer goed verzorgd zoals wij gewend zijn op de Rijswijkse. 

U mist waarschijnlijk een paar foto’s, die normaal overvloedig toegevoegd worden. Maar onze 

hoffotograaf, Pieter moest zo nodig met zijn dochter deze maandag op vakantie en Ed is  

gepensioneerd en heeft blijkbaar zijn telefoon bij de Rijksoverheid in moeten leveren. Misschien 

kunnen wij een kleine actie op touw zetten om hem aan een nieuwe te helpen. 

Dan nu toch de uitslag: 

 

Rob van Hulst   45   Dave Salomons  31 

Feico Alkemade  40   Theo Snelders   31 

Jan Kersten         38      Wolf Janssen   30 

Hans Knoester   37   Hans v. Hulsen   29 

Bram Abbas   37   Ed Croque    28 

Henk v.d. Maten  34   Sipke v.d. Werf   26 

Dick Quint         34   Willem klomp   24 

Menno Alkema        33   Steve Youngman  18 

 

Wij hebben nu 6 keer gespeeld. En als wij de totaalstanden lezen met de 2 minste 

uitslagen als aftrek zitten er 2 in de 140 punten, 5 in de 130 en 3 in de 120 punten. 

Het nieuwe systeem van puntentelling maakt het dus duidelijk spannender. 

Heren nog 3 maal te gaan, Leeuwenbergh, Crayesteyn en Rhoon. 

 

Succes. 
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Verslag van verricht werk 

Ook in augustus was ons onderhoudsteam actief en doe ik graag verslag van het werk dat is gedaan. 

 

Lekkend urinoir gerepareerd 

Al veel te lang kampen we met een lekkend urinoir in de toiletgroep bij de garderobe. De enorm natte 

gele strook eronder is u wel bekend en de ergernis werd niet minder. Door het huidige nijpend te kort 

aan vakmensen waaronder ook bij onze vaste loodgieter,  liet herstel wat langer op zich wachten dan 

voorzien, dus hebben we het initiatief genomen om er zelf naar te kijken.  Welnu, nadat we de oorzaak 

hebben vastgesteld en het benodigd materiaal aangeschaft, hebben we het gerepareerd en is het euvel 

nu verholpen. 

Blij toe, zou ik zeggen. 

Tuindeur van stormhaak voorzien 

Van Rob Pieterse vernamen we dat het vaste groepje kaarters 

bij de linker tuindeur bij mooi weer veel last had van een door 

een windvlaag telkens dichtslaande tuindeur omdat die niet was  

vast te zetten. Uit nood werd er daarom maar een sta-tafeltje 

tegen de openstaande deur aangezet. Na aanschaf van een 50 

centimeter passende stormhaak hebben we die inclusief oog  

gemonteerd. 

Er kan nu weer in alle rust worden gekaart. 

Espagnolet sluitend gemaakt 

Het espagnolet van de rechter tuindeur in de serre sloot niet  

meer goed in de dorpel. Daardoor is het niet alleen gemakkelijker 

inbreken maar de ontstane kier vergroot ook het verlies aan 

warme lucht binnen. Nader bezien bleek het gat in de granieten  

dorpel niet diep genoeg. Nadat we dit met behulp van een  

diamantboor hebben uitgediept, sluit het espagnolet nu weer zoals het behoort te doen.  

Strakkere sluiting van tuindeur 

De linker tuindeur in de serre sloot bovenin niet strak aan. De espagnolet ervan had veel te veel 

beweegruimte. Na aanschaf van een passende metalen sluitplaat en die in de sponning te hebben 

gemonteerd, sluiten ook deze openslaande deuren nu weer zoals het moet. 
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Beschadigde muren 
De gerepareerde beschadigingen aan de muur in de hal en in het  

halletje bij de garderobe hadden we de vorige keer al geprobeerd 

met verf bij te werken. Dat bleek geen succes want het middel 

bleek erger dan de kwaal, de vlekken bleven te veel zichtbaar. Het 

leek ons wijzer om die ergernis van lelijkheid dan maar rigoureus 

aan te pakken door de muren in zijn geheel opnieuw te verven.  

Dat is nu gebeurd althans het muurgedeelte op heuphoogte. 

Alles blijkt netjes genoeg opgedroogd dus gaan we de volgende  

keer ook de andere muren zo behandelen. 

Zaaldeur opnieuw gelakt 

Eerder was al van de kopse kant van de knellende loopdeur van de  

zaal iets afgeschaafd en was het blanke hout van grondverf 

voorzien. In vervolg daarop is die nu glad gepolijst en van de  

kleurende eerste laklaag voorzien. 

Herstel van tuintafeltjes uitgeprobeerd 

De tafelbladen van de zeven ronde tuintafeltjes zijn krom getrokken en zitten los en alle metalen delen 

zoals de poot en blad zijn gecorrodeerd. Als test hebben we eerst op een tafeltje uitgeprobeerd hoe we 

dat weer als nieuw zouden kunnen maken. Daartoe hebben we het uit elkaar gehaald en de metalen 

delen opgepoetst met een speciaal daarvoor geschikt poetsmiddel. Toen bleek ook dat het houten 

draagblad onder het roestvrijstalen bovenblad niet meer bruikbaar is. We gaan op zoek naar alle 

benodigd materialen en zodra dat verzameld is,  gaan we verder aan de slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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Cor van Kuijen. Van Cees Postema ontvingen we het volgende bericht. 

Cor heeft in maart jl. een infarct gehad van een van de ruggewervelvaten. Hij heeft een dwarslaesie en 

heeft nu een heel intensief revalidatietraject bij Basalt op de Vredelustlaan. Na het overlijden vorig jaar 

van allebei hun echtgenoten, zijn Cor en Coby (een bekende voor de oudere soosleden) gezamenlijk 

dingen gaan ondernemen.  In de weekenden mag Cor naar huis en Coby verzorgt hem dan.  

Rob Pieterse. 

Rob Pieterse is maandagnacht 2 augustus met hevige buikklachten ten gevolge van vastzittende 

galstenen opgenomen in HMC Westeinde. De galstenen zitten niet meer vast, waardoor zijn buikpijn 

gelukkig over is. Helaas hebben de galstenen wel geleid tot een hevige infectie met bacteriën in de 

bloedbaan (sepsis) en in lever. Hij krijgt de komende week nog antibiotica via infuus, die goed lijkt aan 

te slaan. Voorlopig verblijft hij op de afdeling MDL. Wanneer hij verder opgeknapt is, zal te zijner tijd 

nog een 2e opname voor een galblaasoperatie volgen. Hij mag momenteel nog geen bezoek (behalve 

van naaste familie). 

 

Laatste bericht over Rob Pieterse: 

Vrijdag jl.  bij Rob Pieterse  geweest die inmiddels weer een tijdje thuis in de Lubeckstraat is. Hij is nog 

bedlegerig en is nog erg zwak. Hij moet nog minstens 8 weken aansterken, voordat er een operatie 

voor de galstenen kan plaatsvinden. Hij bedankt de soosleden voor de kaart en aandacht. Ook de 

heerlijke fruitmand gaat hem kracht geven 
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Limericks en Gedichten 

Voor Donald Schuurman 
  door Menno Alkema 

Donald is een Haagsche Vastgoed man 
Waar je nog steeds je beleggingen kwijt kan 

We zien hem op woensdag niet zo vaak 
Maar als er iets te vieren is dan is het raak 

Dank Donald voor het glas, wij genieten ervan. 
 

Voor Cees Postema 
  door Menno Alkema 

Cees Postuma is een Voorburger geworden 
Al was dat met een flinke horde 

Herenhuis, flat en herenhuis 
Nu voelt hij zich in Voorburg helemaal thuis 

En heeft het woonplezier weer op orde. 
 

Voor Maxime Hendrickx 
  door Menno Alkema 

Maxim een makelaar uit Haaglanden 
Heeft met zijn klanten goede banden 

Woont met zijn gezin aan de Denneweg 
Is relaxt en niet gauw van de leg 

En heeft veel verstand van Haagsche panden  
 

Voor Paul Stoffels 
  door Menno Alkema 

Paul onze gastheer uit Gent 
Heeft de Soos Angels cultureel verwend 

Met een bezoek aan een historisch pand met een nieuwe stokerij 
Voor een rondleiding en een alcoholische proeverij 
Dank Paul de Soos Angels vinden je een toffe vent. 

 
Voor Kees Behrends 
  door Menno Alkema 

Kees is een van die vogels uit een gelijk genaamde wijk 
En heeft na de Shell weer voldoende tijd 

Om als zzp te adviseren bij grote projecten 
hoe ze de juiste stappen moeten zetten 

En voor ontspanning als Soos Angel een dikke chopper rijdt. 
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Voor Aad Meuldijk 
  door Menno Alkema 

Aad is een bevlogen voorzitter van onze Sociëteit uit Den Haag 
En dat doet hij voor ons heel erg graag 

Hij zorgt op de achtergrond dat alle problemen worden opgelost 
Een belangrijke taak voor iemand op deze post 

Hoe lang hij voorzitter blijft is de vraag. 
 
 

Voor Donald Schuurman 
  door Dave Salomons 

Donald Schuurman uit Wassenaar 
Is als ondernemer nog helemaal niet klaar 

Is gek op golfen maar dat lukt niet echt 
Dus heeft hij met zichzelf afgesproken dat hij met het golfen zich uit de negatieve drive vecht 
Nou hoop ik dat Donald zijn handicap naar beneden haalt en dan is Donald onvervangbaar 

 
Voor Feico Alkemade 

door Cees Postema 
Haagse Feico, good old oudgediende 

een soosvriend die als voorzitter zijn sporen verdiende 
zijn inzet daarbij was altijd "hors concours" 

veel complimenten natuurlijk voor zijn charme en bravoure 
Feico, alle waardering heb je terecht verdiend! 

 
 

Voor Hans van Hulsen 
door Willem van Diedenhoven 

Een handelaar in voedsel aan zee 
maakte ooit bij de soos zijn entree. 

Af en toe onvoorzichtig, 
bijwijlen gewichtig, 

hij leek soms wel onze premier. 
. 

 
Voor Hans van Hulsen 

door Rob Kreté 
Deze jarige Hans van Hulsen leerde ik kennen in Wassenaar op de golfbaan 

Hij nodigde mij uit eens mee naar de Heerensociëteit te gaan 
Weifelend stemde ik in 

Maar dat was wel het begin 
Inmiddels ruim drie jaar verder, en ik ben er zeer mee begaan. 
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Voor René Kuulkers 

door Aad Meuldijk 
René onderkoeld en plezierig charmant 

Houdt graag de zaken in de hand 
Een hapje eten, een glaasje goede wijn 

En dat in goed gezelschap, dit vindt hij fijn 
Zo ervaart hij het leven van de mooie kant. 

 
 

Voor Rene Kuulkers 
door Willem van Diedenhoven 

René, verdediger van de natuur 
sloeg ooit in Chili een goed figuur. 

Door op zoek te gaan naar wilde dieren 
die helaas geen hoogtij vieren 

beleefde hij een jongensavontuur. 

Enneh…. schrok zich soms het apenzuur. 
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