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In verband met het samenvallen met de Soosgolf-jaarafsluiting, is de vergadering verplaatst van 
maandag 14 naar donderdag 17 november. Om 18.30 uur opent de voorzitter de vergadering. 
Het bestuur is voltallig aanwezig. 
De verhuur loopt uitstekend. 
Het contract met HSSK ‘Pro Libertate’ is inmiddels verlengd.  
 
De cateraar die het bestuur op het oog heeft, zal gevraagd worden om op 11 en 18 januari te 
‘proefkoken’. Een en ander in en na overleg met Sallo. 
 
De Nieuwjaars High Tea op 8 januari 2023 moet, na twee jaar géén Nieuwjaarsreceptie, een leuke 
partij worden, met een fotoshow en live achtergrondmuziek.  
 
Voortgang renovatie/bouwcommissie. Eind november heeft het Bouw Advies Team een gesprek met 
het Restauratiefonds. Het BAT zal het bestuur daarover terugkoppelen op 12 december (de volgende 
bestuursvergadering). 
 
Er komt nog een bedankje aan de leden die gehoor hebben gegeven om vrijwillig bij te dragen aan de 
enorm hoge energiekosten.   

(Her)benoemen bestuurs- en commissieleden. Het protocol ter zake wordt gevolgd: als eerste stap zal 
de secretaris de commissies benaderd voor kandidaten voor (her)verkiezing.  
 
Boekje over de historie van de Sociëteit op de website plaatsen. De bestanden zijn te groot voor de 
website. Wel kunnen leden de bestanden opvragen bij Alexander. Hij zal hier een stukje voor de 
Nieuwsbrief over maken.  
 
De volgorde voornaam-achternaam is op de website verschillend. Dat schept verwarring. Daar wordt 
naar gekeken. 

De Ballotagecommissie zal op 30 november een tweede gesprek hebben met de aspirant-leden. Op 23 
november  worden er sociëteitsdassen uitgereikt aan Steve Youngman en Paul Essens. 

De Duitse avond in combinatie met de ledenwerfactiviteit was een succes. 

Artikel Volkskrant ‘Zelfs vrouwen mogen nu lid worden’ over afnemende belangstelling voor 
herensociëteiten. Het bestuur besluit dit artikel voor kennisgeving aan te nemen. De ledenwerving 
loopt goed, ook onder ‘jongeren’. Het bestuur ziet geen aanleiding dit onderwerp nu aan de Algemene 
Vergadering voor te leggen.  
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Er is nog het nodige op te knappen en te vervangen in het verhuurde appartement.  

Er ligt een tweetal offertes voor het verbeteren van de WiFi-kwaliteit. Na discussie over nut en 
noodzaak, in combinatie met de financiële situatie van de vereniging, besluit het bestuur de 
verbetering mee te nemen in de renovatie. 
 
Openstelling Soos op 28 december. De vraag is of er die avond een diner moet worden geserveerd of 
dat de Soos alleen ’s middags open is. Aangezien het Gezelschap Anonymus die dag de oliebollenavond 
heeft gepland, is de Soos gewoon open.  

After dinner coffee serveren in de barruimte. Dat is gezelliger, de leden kunnen er dan een likeurtje bij 
nemen. Maxime bespreekt dit met Sallo. 
 
Volgende vergadering: maandag 12 december  

 

Cas Bots, penningmeester: Dank voor de energiebijdrage 

 

 

Beste Leden, 

Hierbij wil ik u, namens het Bestuur van de Sociëteit De Vereeniging, hartelijk danken voor de gestorte 

vrijwillige bijdrage voor de enorm gestegen energiekosten. 

Ik heb begrepen dat niet iedereen wist waar de vrijwillige bijdrage naar toe moest; dat stond helaas 

niet in de email. 

Voor de leden die alsnog een bijdrage van € 100,- willen overmaken voor de energiekosten geef ik u 

hierbij het rekeningnummer. 

U kunt de vrijwillige bijdrage over maken op rekening NL08 INGB 0000 0405 19 t.n.v.  Sociëteit De 

Vereeniging. 

Nogmaals/bij voorbaat dank, namens het Bestuur, 

 

 

 

Alexander Heemskerk, lid bestuur: Boeken geschiedenis Sociëteit 

 

 

Het bestuur had het voornemen de bestanden van de twee boeken over de historie van onze Sociëteit 

makkelijk toegankelijk te maken door deze op onze website te plaatsen. 

Vanwege de omvang is dat niet mogelijk gebleken. 

Wel bestaat de mogelijkheid de bestanden op te vragen bij Alexander Heemskerk, door een mailtje te 

sturen naar info@lexgv.nl 

Dan worden de beide bestanden zo spoedig mogelijk toe gemaild. 

 

 

 

 

mailto:info@lexgv.nl
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Dave Salomons: Introducee dag op 9 november  

 

 

Op 9 november was er weer de jaarlijkse Introducee dag waar goed gebruik van is gemaakt.  De 

welkomstspeech van de voorzitter van de Ledenwerf commissie, Dave Salomons,   is hieronder 

weergegeven. 

 

Beste Introducees, 

Voor degene die het nog niet weten ; ik ben Dave Salomons en ben voorzitter van de leden werf 

commissie en doe het samen met Rob Kreté, Hans van Hulsen, Folkert Boonstra, Mo Khaori en vanuit 

het bestuur Sipke van der Werf.  

 

Wat fijn dat jullie in grote getale zijn gekomen en refererend naar de vorige Introducee dag, blij dat 

niemand heeft afgezegd. Er was natuurlijk een reden voor, we zaten vorig jaar net weer rond de 

Corona piek en diverse maatregelen. Maar dat terzijde, welkom allemaal. Normaal lezen we de namen 

van de Introducees op en moeten zij staan, ik zou dat nu anders willen doen. Ik lees al jullie 

voornamen op en dan gaan jullie allemaal staan en dan verwelkomen we jullie met een hartelijk 

applaus.  

 

Ik heet welkom : Wim Schepers, Willem van der Vorm, Marcel Keppel, Thom Hoedemakers, Hsing-Lee 

Wang, Bernardo Apon, Henry Oen, Tom Buskens, Ferry Hogeboom, Zaf Kuipers, Tim Kreté, Ben 

Kettenis, Micheal Elias, Diederick van Eeden, Sybrand Meersschaert, Pascal van der Mark, Herman van 

der Weide, Vincent Quint, Steven 

Boom, Jeroen Beekhuizen, Frans van den Berg en Menzo Willems. 

 

Ik heb een aantal namen gezien die geen onbekende zijn voor onze sociëteit, leuk om ze weer te zien, 

maar vooral de nieuwe Introducees.   

Ik had twee leden in het zonnetje willen zetten voor hun jarenlange inzet voor leden werving, maar 

helaas zijn beide heren om moverende redenen niet aanwezig, maar ik wil jullie hun namen niet 

onthouden namelijk Andries Andrea en Marius Roeterdink. De beker die wij als commissie hebben 

gemaakt komt in ons gebouw te staan, zodat wij hen kunnen bedanken.  

 

Onze sociëteit bestaat sinds 1851, we zijn dus 171 jong. We hebben wel wat regeltjes en ik zeg 

regeltjes, want jasje dasje, je goede humeur, interesse in een ander en af en toe aanwezig zijn vinden 

wij geen echte regels, maar mores die bij ons horen.  

Wij hebben ook een gebruik tijdens het diner en dat is een limerick. Ik heb voor deze avond en speciaal 

voor de Introducees een limerick gemaakt. 

 

Vele mannen in en rondom Den Haag hebben de weg naar onze sociëteit gevonden 
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Wij hopen van ganse harte dat ze na vanavond nog een keer langskomen op één van onze avonden.  

We hebben een motorclubje, golfers en je kan hier kegelen, biljarten ,kaarten en gezellig aan de bar 

hangen. Want in deze 171 jaar oude sociëteit zijn we niet voor één gat te vangen. 

En hopelijk, na een korte tijd van voorhangen, zijn jullie aan onze club gebonden 

 

Ik hoop oprecht dat jullie een gezellige avond hebben en hopelijk tot  

ziens. 

 

 

Verslag avond : 

 

Terugkijkend op deze unieke avond, onder de bezielende 

leiding van Wolf Janssen, heeft iedereen het bijzonder naar 

zijn zin gehad. In een ontspannen sfeer met een pub quiz was 

het een gezellige avond.   

Ik vond het leuk om dit met Anonymus samen te doen, dit 

was voor de Introducees een goede manier om met ons dit 

mee te maken. Het maakte iedereen wat losser en 

spraakzamer en dat is natuurlijk iets moois. Openheid is 

altijd mooi en zeker als je voor het eerst komt spreekt dat 

velen aan.  

Wij, de leden werving commissie, zijn dan ook erg blij met het resultaat en we hebben vernomen dat er 

diverse mannen lid of weer lid willen worden. 

Bij deze wil ik persoonlijk iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken voor hun inzet en voor hun 

Introducees, dit hebben wij echt nodig. 

 

Ook wil ik het bestuur bedanken voor hun bijdrage aan deze avond en Anonymus om samen met ons 

deze avond te willen delen.  

 

Tot slot : we gaan hier mee door en misschien wel twee keer 

per jaar. We gaan met iedereen in gesprek om hier een vast 

format van te maken en een vaste tijd/datum, bijvoorbeeld 

1e woensdag in Juni en de 1e woensdag in november. 

Iedereen kan en mag meedenken, het is tenslotte voor ons 

allemaal belangrijk dat we een financieel gezonde 

vereniging hebben. Maar de “geselligheit” staat natuurlijk 

voorop.  
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Terugblik op de Duitse avond 

Op 9 november had het Gezelschap Anonymus de Duitse avond gepland. Op dezelfde dag heeft de 

wervingscommissie georganiseerd dat geïnteresseerden  dan mee kunnen doen aan een "avond" 

Gezien het aantal aanwezigen op die avond namelijk 75 duidelijk een succes. Er waren 25 gasten en  

alles was Duits:  

a)De tafelvoorzitter was Wolf Janssen, geboren in Krefeld.  

b) De tafels waren voorzien van Duitse conferentie vlaggetjes. 

c) Het hoofdgerecht was een traditioneel gerecht uit Oost Pruisen, nu 

een enclave van Rusland aan de Oostzee. Vooraf was een scala van 

verschillende Duitse worsten en als nagerecht een Berliner bol. 

 

De gasten maakten de sfeer "Gesellich"druk. Bij de gasten waren ook een 

aantal bekenden:  Diederick van Eeden, Steven Boom en de zoon van 

Cees Buskus, in het verleden lid geweest, Zelfs de volwassen kleinzoon 

van Cees was aanwezig. De ontvangst van deze gasten was uitstekend 

door Dave Salomons georganiseerd.. Met bitterballen rondgedeeld kwam 

er echt de stemming in. 

 

De tafel voorzitter heeft in een soort Quiz de kennis van het buurland getest met 10 vragen, die men 

per tafel moest beantwoorden. Een voorbeeld van de vragen, die men over het algemeen fout 

beantwoord is 1) Hoe lang is de grens tussen Duitsland en Nederland, 2) Hoeveel kastelen staan er in 

Duitsland langs de Rijn 3) Noem vijf bekende Duitse 

automerken { Men noemde vaak ook Opel; echter dat merk 

is tegenwoordig Frans} 

 

Wolf Janssen was zelf de jury. Hij gaf naast de juiste 

antwoorden  en meldde tenslotte dat de winnaar tafel 8 was 

( van de tien tafels). De aanwezigen aan die tafel kregen 

ieder fles wijn met de toepasselijke naam "Wolf" 

In de onderstaande foto zijn de blijde gezichten van de 

winnende tafel te zien, 

 

 

 

 



 
 
 
   

 

 

 

 

7 

 

Verlate Sinterklaasviering in de sociëteit op 7 december a.s. 

 

Het Gezelschap Anonymus heeft de Sint gevraagd om voordat hij terug reist naar Spanje direct na zijn 

verjaardag ( 6 december) nog even de sociëteit De Vereeniging te bezoeken ( Dus op 7 december) Hij 

heeft positief geantwoord, echter de leden moet wel zelf voor de geschenken zorgen. Wel zal hij, zo 

informeerde hij ons, aan ieder aanwezig lid een glas wijn aanbieden. Dat kan gedronken worden op de 

verjaring van zowel de Sint als het Gezelschap Anonymus 

  

Geschenken voor de happening 

De geschenken moeten door de leden zelf worden meegenomen of een "niet gewenst"  net gekregen 

cadeau, of een mooie tweedehands geschenk, of een aangeschaft geschenk van bescheiden prijs. De 

geschenken moeten licht ingepakt op de rechthoekige tafels nabij het spreekgestoelte gezet worden. 

  

De zitplaatsen bij het diner zijn voorzien van een nummer. Bij de start van het diner komt de Sint 

binnen met een schaal met nummers ( een kopie van de tafelnummers) Tijdens het diner worden de 

nummers getrokken. De persoon met het gekozen nummer kan een cadeau uitzoeken van de tafels. 

  

Dank 

De leden zullen ongetwijfeld zeggen: Dank je Sinterklaas. Bij het weggaan van de Sint moet natuurlijk 

ieder zingen:  

 Dag Sinterklaasje dag dag, 

luister naar ons afscheidslied  

dag roetveeg Piet 

   

 NB De maaltijd zal ongetwijfeld hutspot zijn, immers de Sint heeft zoveel peen gekregen in de 

schoenen. 

 

et programma voor de komende tijd: 

 

Datum 

 

dag omschrijving noten 

7-12-22 wo Sinterklaasviering/Verjaardag Gezelschap Anonymus  

17-12-22 za Kerst happening  

28-12-22 wo Oliebollen dag, afscheid 2022  

………… wo Leden koken voor leden  

4-1-23 wo Eerste samenkomst in 2023  

8-1-23 zo Nieuwjaarsreceptie  

.. 2-23 wo Winter happening  

 



 
 
 
   

 

 

 

 

8 

 

Leden nieuws 
Verjaardagen 

      
In de maand december  zijn de volgende leden jarig: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Nieuwe leden 

Steve Youngman  per  1-11-2022 

Paul Essens per 1-11-2022 

 

Aspirant-leden 

Jaap Bakker per 1-10-2022   

Costas Papaikonomou per 1-11-2022 

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

 

 

 

 

 

 

Rob van Hulst, 8 dec. 

Fred Anton Knoop, 10 dec. 

Jan Kersten, 15 dec. 

Steef Grondheid, 26 dec. 

Cees Los, 26 dec. 
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Dasuitreiking aan twee nieuwe leden 

 

                           Paul Essens             Steve Youngman 
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 De redactie ontving een aantal foto’s van het 30-jarige jubileumdiner van de “Dames Sociëteit” 

op maandag 21 november in onze sociëteit.  Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en nog 

vele jaren.    
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Sjoerd van der Veen: Wie gaat er mee? 

 
 
 

Alfred van Bunge is een globetrotter, die op vele plaatsen in de wereld is geweest en dankzij zijn werk 

ook contacten op vele plaatsen heeft. Om die reden was het mogelijk om reizen te organiseren naar 

Cuba, Suriname en de laatste naar Ghana. Nu corona ongeveer voorbij is, is het idee geopperd om weer 

zo'n reis naar een afgelegen oord te maken, dat men normaliter niet plant . 

 

De voorwaarde om mee te doen aan zo'n reis is dat men fit is en dat ook blijft gedurende ongeveer 10 

dagen. Daar Alfred vaak in buitenland vertoeft gaat de communicatie via mij.  

Dus als men als lid met eventueel partner  belangstelling heeft, neem dan met mij contact op. 

 

 

 

 

Rob Kreté:  Nieuwe podcast  met Paul Stoffels 

 

 

 

 

Een gesprek met een Vlaams sooslid. Leuk om van hem te 

horen hoe hij naar onze sociëteit kijkt maar bovenal een 

interessante man die veel te vertellen heeft. Er komen 

smeuïge verschillen tussen de Belgen en de Nederlanders 

aan de orde. Maar ook hoe hij aankijkt tegen de 

tegenstrijdigheden in zijn eigen land en wat voor rol 

België in de geschiedenis heeft gespeeld. Een boeiende 

podcast. 

 

 

 

 #podcast #societeitdevereeniging 

https://lnkd.in/e4V-cf27  

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2Fpodcast&trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2Fsocieteitdevereeniging&trk=public_post_share-update_update-text
https://lnkd.in/e4V-cf27?trk=public_post_share-update_update-text
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Rob Kreté:  Boekje voor bij de open haard 

 

 

 

 

Boek(je) over mijn werkavonturen 
Tijdens een aantal mooie avonden deze zomer (2022) heb ik op advies van een goede vriend mijn 

werkavonturen uitgeschreven en er een boekje van gemaakt. Een aantal soosvrienden heeft het 

gelezen en ik kreeg louter leuke reacties. Een van hen gaf mij de suggestie het boekje ook een plek in 

de bieb van de soos te geven. Daar geef ik graag gehoor aan.  

Dus, soosvrienden die het leuk zouden vinden mij wat beter te leren kennen zijn van harte welkom dit 

te lezen. En mocht je nu denken: ‘Oh my God’, er begint er zichzelf eentje op de borst te kloppen of 

heeft na een jointje een egotrip gemaakt,  dan kan ik alvast een tipje van de sluier optillen; dat is beide 

niet gebeurd. 

 

 

 

 

 Rob van Hulst:  Golfverslag op de oude baan in Rhoon november 2022 

 

 

 

 Het golfjaar zit er weer op. Op de mooie baan van de Oude Maas in Rhoon hebben wij de laatste 

wedstrijd gespeeld van weer een bewogen soos golfjaar. Het was prachtig weer daar in de polder van 

de Alblasserwaard- de geboortestreek van Pieter Prins. De ondergrond van de baan was klei, klei en 

nog  eens klei. Ongelooflijk hoeveel klei je op je schoenen, de clubs, de trolleys en jouw broek kunt 

verzamelen. 

Maar het was prachtig daar tussen al die kleuren van de herfstbladeren, de bladeren die alle mogelijke  

moeite deden om jouw balletje, dat per ongeluk daar geslagen werd, waar het eigenlijk niet moest, 

te verstoppen. Het was echt zoeken geblazen. 

Vanwege de invallende duisternis rond een uur of 16.00 – 17.00 

uur begonnen we vroeg en waren 

de 22 strijders al rond 10.00 uur op de golfclub. Theo, Harry en 

René waren als enigen vanwege fysieke problemen niet 

aanwezig.  Het ging om de kampioensbeker van 2022 en er 

waren toch nog 4 tot 5 kanshebbers.  
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De hoogst  geplaatsten, Ed, Feico en Menno speelden met elkaar 

en konden zodoende proberen het leven voor de ander iets 

onaangenamer te maken. Als U de einduitslag ziet, weet U wie de 

anderen kon weerstaan. 

 De baan was- ondanks de klei en de bladeren, heel goed 

bespeelbaar.  Het was alleen jammer dat de flights voor ons uit het 

bejaardenhuis kwamen wat nogal ophield.  

Niet veel water in de baan, een enkel vijvertje waar je overheen 

moest slaan, een enkele greppel  en daarmee was het wel gebeurd. Wel wat bunkers maar met onze 

toverstokken sloegen wij daar wel langs. 

 

Na ruim 4 uur kwam je dan toch aan bij het clubhuis en konden de kaarten ingeleverd worden en 

werden er  enige versnaperingen tot ons genomen. De kaarten werden gecontroleerd en daar er maar 

6 van  de 9 gespeelde wedstrijden meetelden, werd de heleboel met een eenvoudig telmachientje op 

een Exellijst gezet om zo tot de winnaar te komen. Dit stamde nog uit de tijd dat alles gewoon met de 

hand gebeurde.  

Daarna ging alles in een zeer gecompliceerd systeem op de computer van Feico, waar hij maanden op 

had zitten puzzelen en geen enkele hacker dit kon kraken. Wat schetst mijn verbazing dat hij op de kip 

van Oude Maas  vrienden van de kip voor de afslag in de zon  de potentiële winnaars uitslag kwam als 

ik met mijn telmachientje.  

 

Na afloop van dit alles en nog voor het diner, werd men verwacht zich te douchen en netjes om te 

kleden.  Voor het eerst in onze lange geschiedenis waren er geen handdoeken beschikbaar en moesten 

wij  Improviseren met afdrogen. 

 

Om 18.15 uur zat een ieder geknipt en geschoren in jasje (sommigen met dasje) dan toch aan tafel 

en werd aan een heerlijk maal begonnen. 

         
selfie van Pieter van de tafel              de nearywinnaars 
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Tijdens het diner werden de gebruikelijke 

prijzen uitgereikt. Wij begonnen met de 

neary’s, die door Ed  

en Hans gewonnen werden. Een neary over 

120 meter lijkt niet zo moeilijk maar hij moet 

toch echt in 

een keer op de green terecht komen. Het lukte 

ook maar aan 2 heren om dit op hole 9 voor 

elkaar te krijgen,  waarbij uiteindelijk Ed het 

dichtst bij de hole lag. 

 

Daarna gingen wij over tot de dagwinnaars, 

waarbij opviel dat Rob Hunnego niet alleen 

alleraardigst kan “secretarieën” maar zich in 

korte tijd het golfspel machtig heeft gemaakt.  

de nr's 1,2 en 3 van de dag          

Op facebook zien wij hem dan  ook minimaal 2 x per week ergens in den lande de stokken hanteren. 

Vaak wordt er dan ook van een lunch  genoten, dus het ontbreekt hem aan niets. Eugene en Jan 

werden 2 en 3 met evenveel punten. 

 

 

                                                                                             

U ziet de fijne glimlach op de blijde gezichtjes 

bij het in ontvangst nemen van de prijzen. Voor 

de  

dagwinnaars een bon en voor de jaarwinnaars 

een mooi plastiek. 

Bram staat erbij omdat het een aardige vent is 

en hij de prijzen gekocht uitgereikt heeft en 

Menno is 

onze onvolprezen voorzitter en mocht in die 

functie de grotere prijzen uitreiken. 

 

de nr’s 1,2 en 3 van 2022 

 

  

  

 

  

 



 
 
 
   

 

 

 

 

15 

Ik wil U toch niet de uitslagen onthouden van de dag en van het jaar. 

 

daguitslag           punten  daguitslag   punten 

   

Rob Hunnego  42   Henk v.d. Maten  28 

Eugene Randag 37   Ed Croque    27 

Jan Kersten    37   Dave Salomons  26 

Leo de Bruin  34   Feico Alkemade  24 

Rob Kreté   32   Hans van Hulsen  20 

Rob van Hulst  31   Willem Klomp   20 

Pieter Prins   31   Frans v.d. Heuvel  19 

Dick Quint   31   Sipke v.d. Werf   18 

Bram Abbas  30   Menno Alkema   18 

Wolf Janssen  30   Leo Reichert   15 

Hans Knoester  29   Steve Youngman  11 

 

De einduitslag van 2022 is dan als volgt geworden: 

 

1. Leo de Bruin  210  11. Theo Snelders  182 

2. Ed Croque   207  12. Henk v.d. Maten 177 

3. Jan Kersten  203  13. Feico Alkemade 177 

4. Pieter Prins  198  14. Rob Krteé   174 

5. Wolf Janssen  194  15. Hans van Hulsen 159 

6. Rob van Hulst 192  16. Eugene Randag 156 

7. Menno Alkema 191  17. Sipke v.d. Werf  138 

8. Hans Knoester 189  18. Willem Klomp  132 

9. Bram Abbas  183  19. René Kuulkers  109 

10. Dave Salomons 182 

 

Tot slot nog een mooie foto van de 

winnaar in zijn “GREEN JACKET”, 

beschikbaar gesteld 

door Ed. In Amerika wordt 1x per 

jaar de Masters gespeeld en de 

winnaar daarvan krijgt 

dan een green jacket.  Die hebben 

zij altijd op voorraad en in allerlei 

maten. 

Dit keer was het Ed’s maat, dus dat 

was problematisch zoals U ziet. 

 

Heren, het was weer een feest dit jaar met nagenoeg iedere keer mooi weer. 
 



 
 
 
   

 

 

 

 

16 

 

Verslag van verricht werk 
Ook in november was ons onderhoudsteam actief waarvan ik graag verslag doe. 

Door een gemiste afstemming kon een bepaald deel van het voorgenomen werk niet worden gedaan, 

namelijk de biljartruimte bleek voor ons niet toegankelijk omdat daar een intercollegiale 

biljartwedstijd met spelers van buiten werd gehouden. Dat was een tegenvaller, maar afijn niet 

gedraald dus hebben wij onze actielijst veranderd.  

 

Deuren van elektrakast hersteld 

De rechter deur van de elektrakast waaruit eerder het scharnier 

was gebroken hebben we vakkundig gerepareerd. Zo hebben 

we van de onderkant het gebroken stuk eraf gezaagd en er een  

nieuw houten stuk op aangebracht, zo kon het scharnier weer 

stevig worden gemonteerd. Gezien de bijzondere ophanging  

van de deur bleek dat een precisie klus te zijn die in onze  

werkplaats elders moest worden verricht. Vervolgens hebben 

we de deur weer netjes gelakt, zij het in een iets lichtere kleur  

omdat de oude kleur geen RAL-kleur bleek te zijn. Het is er  

daardoor zelfs mooier op geworden. 

De linker deur konden we niet in de oude kleur laten dus  

hebben we die ook onderhanden genomen, dat wil zeggen  

netjes gemaakt en in dezelfde kleur gelakt. 

Voorts bleek dat het sleutelslotje kapot was omdat twee  

pennetjes binnenin waren afgebroken. Heel vervelend temeer omdat, zo bleek, het type niet meer te 

koop is. Gelukkig vonden we een sleutelmaker die dat weer kon herstellen.  

Fijn, alles werkt weer zoals het bedoeld is. 

 

Vervolg van herstel tuintafeltjes 

Eerder hadden we al een aantal tuintafeltjes hersteld waarbij we de gekromde bladen hebben 

vervangen en de metalen poot en het blad van corrosieaanslag hebben ontdaan. 

Nu in november hebben we opnieuw een aantal ervan onderhanden genomen waarvan de poten 

werden opgepoetst. Ook dit keer mag het resultaat er zijn: Als nieuw! 
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Muren van het portaal geschilderd 

In vervolg op het schilderwerk van de ondermuren in de hal van de hoofdingang hebben we deze 

maand ook de beschadigde ondermuren van het voorportaal bij de garderobe geschilderd. Dat wil 

zeggen; ook daar de oneffenheden en scheuren glad geschuurd, de muren, de plinten en de richels 

schoongemaakt en afgeplakt en tenslotte de muur strak in dezelfde kleur geverfd. 

 

Lekkend urinoir verholpen 

De vorige keer meenden we dat de lekkage van het urinoir was verholpen maar vorige week meldde 

Fred-Anton mij dat onder het urinoir de nattigheid zich weer had aangediend weliswaar niet veel maar 

toch, een irritatie die we samen deelden. Dus zoals destijds al was voorgenomen heeft het kto-team het 

vermeend lekkende urinoir dit keer van de muur afgehaald en alle aansluitingen geïnspecteerd. Tegen 

de verwachting in bleken die met kristallen bijna geheel dichtgeslibd te zijn waaronder ook het 

sifonslakkenhuis. We hebben de verstoppingen zo goed als mogelijk verwijderd en alles doorgespoeld 

en een nieuwe sifonunit besteld. Vooralsnog moet het probleem zijn opgelost waarbij we de volgende 

keer de sifon nog zullen vervangen voor de nieuwe. 

 

Biljartballenpoetsmachine gereviseerd 

De biljartballenpoetsmachine bleek gehavend en versleten, dat was  

heel vervelend voor de biljarters want die moesten de ballen nu  

met de hand poetsen. Bovendien gold dat niet echt als reclame ten  

overstaan van derden die hier als gast of deelnemer van een  

biljartcompetitie ons bezoeken. We hebben tenslotte als sociëteit 

enige status hoog te houden. Een tijd geleden al hadden we de 

machine meegenomen om op te knappen en nu was ie dan klaar, 

zie hier; weer schoongepoetst, alle onderdelen vervangen, 

gerepareerd en weer goed werkend. 

 

Bewegingssensoren in toiletgroepen hoofdingang 

De verlichting in de toiletgroepen bij de garderobe wordt te vaak  

brandend aangetroffen, ook nadat het gebouw verlaten is. In deze 

tijd van te dure energie mag dat natuurlijk niet blijven bestaan.  

Daarom hebben we ook daar de schakelaars nu vervangen voor  

een bewegingsschakelaar, dat wil zeggen in alle wc’s en in de 

wasruimte van zowel de dames als bij de heren. Het aan- en 

uitschakelen van het licht daar geschiedt vanaf nu dus automatisch 

waarbij opgemerkt dat de uitschakeltijd ongeveer 7 minuten  

bedraagt. 
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Voorstel gedaan voor verbeterd Wifi aan bestuur 

Door beperkt bereik van het wifi signaal kon de thermostaat in de kegelbaan niet op afstand met een 

app worden bediend, dat is vervelend omdat het de sociëteit hindert om energie te besparen. Dat 

hebben we weliswaar verholpen door de thermostaat tijdelijk te verplaatsen maar daarmee is het 

achterliggende wifi-probleem nog niet verholpen. Zowel sociëteitsleden, gebruikers van de zaal en 

huurders hebben reeds lang al problemen met wifi ervaren. Pogingen in het verleden om het wifi te 

verbeteren met behulp van ‘powerline adapters’ en wifi versterkers’ waren niet succesvol.   

Mede omdat een professioneel en storingsvrij werkend wifi (betrouwbaar, goede dekking, vele 

gebruikers tegelijk) een extra verkoopargument voor verhuur van de zaal zal zijn hebben we 

onderzoek gedaan en vervolgens aan het bestuur een gemotiveerd voorstel gedaan hoe een 

professioneel wifi-netwerk kan worden geïnstalleerd met opgave van kosten. 

Het uitsluitsel wachten we af. 

 

Zaaldeuren ingekort 

Al langere tijd schuurden de dubbele toegangsdeuren naar de  

zaal over de stenen dorpel waardoor het open- en dichtdoen  

steeds moeizamer ging. Niet alleen kon de dranger de deur 

niet meer helemaal sluiten maar het ongemak begon ook de  

cateraar parten te spelen tijdens het vaak verslepen van de  

tafels en stoelen. Inmiddels hebben we beide deuren ietwat 

ingekort waarna ze nu prettig opengaan en sluiten. 

 

Ophanging gordijnen hersteld 

Voor besparing van de energie geldt dat ‘bij vertrek gordijnen  

moeten worden gesloten’, maar dat moet wel kunnen terwijl 

het soms niet lukt omdat ze loshangen. Maar sowieso moet  

de ophanging van gordijnen intact zijn lijkt me.  

Dankzij de melding van Sallo begrepen we dat het mis was met 

de ophanging ervan in de serre, zo hing een groot stuk gordijn  

los. Op zoek naar de oorzaak bleken haken gebroken en runners  

te missen.  

Na het verrichte herstel hangen ze weer naar behoren en kunnen  

ze weer worden gesloten. 

 

 

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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Ik heb gelukkig nu geen ziekmeldingen voor jullie, kennelijk zijn wij een gezonde vereniging. 

Mocht het anders zijn, laat het mij dan weten.  

 

 

 

 

Limericks en Gedichten 

Voor Marius Roeterdink 
  door Willem van Diedenhoven 
Een biljarter van de oude garde 

was lang ziek, maar ’t is een harde. 
Hij dacht; “Ik ben er weer voortaan 

en bied vlak voor zevenen de wijn maar ‘s aan.” 
Maar schiet zo het draaiboek van ‘t diner aan flarden. 

 

Voor Andries Andrea 
  door Willem van Diedenhoven 

Met 82-jaar, een verzekeraar in ruste 
is onvermoeibaar, dus geen uitgebluste. 

Hij is al 40 jaar lid van de soos, 
dus voor “de Vereeniging” een schot in de roos, 

en haat het woord ‘welteruste’. 
 

Voor Wolf Janssen 
  door Martin van der Zwan 

Van Duitse komaf, geboren in Krefeld 
Is Wolf, als tafelpreses, onze kwisheld 

als een echte Wilhelm Tell 
leidt hij ons door dit spel 

wat ons voor menige uitdaging heeft gesteld 
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Sluitingsdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief:  woensdag 20  december 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  
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