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Dressscode:
Smart Casual

Alle toegangskaarten en maaltijden, dienen
vooraf voor 9 juni besteld en betaald te zijn.

Introducés toegestaan

42e ROKI JAARFEEST 
17 juni 2017 

Partycentrum “Stervoorde” 
Dr. H. van Mooklaan 1,  2286 BA Rijswijk 

Aanvang 
14.00 tot 21.00 uur 
Zaal open 13:00 uur 

Belangrijke Informatie 
Entree leden : € 14,00 (€ 16,00 aan de zaal) 
Entree niet-leden : € 16,00 (€ 18,00 aan de zaal) 
Catering : Lestari 
Maaltijdprijs : € 15,00 

INSCHRIJVEN bij de Penningmeester door overschrijving van het
verschuldigde bedrag op bank- rekeningnummer NL66 INGB 0003528177
t.n.v. Reünistenvereniging van Oud Korfballers uit Indiё te Gouda.
Ook vermelden aantal personen wel/niet-lid en aantal maaltijden.

Reünisten Oud Korfballers uit Indiё
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Afgelopen kwartaal is er weer  veel gebeurt binnen ROKI. We hebben
afscheid moeten nemen van twee markante leden; Bill in‘tVeld & Guus
Leidelmeijer. Bill die veel heeft bijgedragen op onze Jaarfeesten en Soos
bijeenkomsten. Guus daarentegen een heel andere persoonlijkheid met
zijn droge humor.

De opkomst van de ALV op 4 april, was weer goed bezocht. Het
bestuur kon weer na enkele jaren een secretaris benoemen. Jack Stern
trad toe tot het bestuur, en daar zijn we bijzonder blij mee.In afgelopen periode werden
secretariële taken waargenomen door Henny Esser, Arend Zandijk en ondergetekende. De
dagtrip naar Tulpenland, door Peter Stern georganiseerd was een succes (zie verslag in deze
INTERKORF)

De laatste Soos van dit seizoen werd weer druk bezocht i.v.m. de barbecue,
de muzikale omlijsting werd weer verzorgd door René Monfils met versterking van z’n zoon
Tony en Nancy Koymans. Het klonk voortreffelijk en er werd driftig gedanst. Overigens treedt
Nancy op komende Tong Tong Fair op 3 juni weer op. U kunt dan weer van haar
voortreffelijke performance & stem genieten.

De feestcommissie is weer druk aan het werk met ons Jaarfeest op 17 juni a.s. Het belooft
weer een gezellig feest te worden. Als band hebben we STRAIGHT kunnen vastleggen (zie
Flyer). Als locatie hebben we “Stervoorde” weten vast te leggen. De catering is weer in handen
van “Lestari”.

Meldt U aan voor dit Jaarfeest bij Arend Zandijk!

Uw voorzitter
Ben Lokollo

voorwoord

dankwoord

MAART 2017
Eigenlijk niet veelzeggend om ’n blijk van waardering in woorden

om te zetten, maar ik begin er toch aan.
ROKI bestuur en al degenen die na mijn operatie en ziek zijn

middels bezoekjes, kaarten en telefoontjes veel sterkte en beterschap
hebben toegewenst, wil ik hiermee van harte dank zeggen.

Het heeft me er na, voor mij heel moeilijke periode, er toe
aangezet om weer zo snel mogelijk bij de club evenementen
aanwezig te willen zijn.

Tot dan en nogmaals dank!

Tilly Snellen van Vollenhoven



Op donderdag 14 dec a.s.
staat, zoals gemeld, onze volgende, ‘dagtrip’ gepland. Wij gaan naar Hilvarenbeek in Noord Brabant. 

De Kerstsfeer èn brabantse gastvrijheid zullen deze dag de boventoon voeren tijdens ons 3.5 uur
durend bezoek aan 2 musea, waarbij nauwelijks gelopen hoeft te worden! 
Wij bezoeken eerst het draaiorgelmuseum. Hierna volgt een broodjes lunch. 

In Interkorf 3 volgt meer informatie.
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verschijningsdata 2017
Het derde nummer van INTERKORF in 2017 verschijnt eerste week in september.

De redactie bedankt via deze weg alle ROKI-leden die hebben meegewerkt om inhoud te
geven aan dit nummer. Copyrigt ROKI.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken en houdt
zich het recht voor de teksten te corrigeren en het eventueel verkorten van de inhoud.
Inleveren kopij voor het volgende nummer, uiterlijk 15 augustus 2017.
Inleveren van de kopij: copijroki@hotmail.com of Messchaertstraat 40, 2551 KR Den Haag.

Excursie in december



De laatste Soosmiddag van het seizoen 2016/2017 werd op 2 mei j.l. ‘in stijl’ afgesloten. 

Op deze druk bezochte Soos was er Live muziek van Trio Monfils (René, Tony en Nancy), werd er
goed gedanst, rolden uiteraard weer de Bingo ballen en werd er een uitstekende BBQ verzorgd door
de Bowling, aangevuld met de Saté van Joe! 

Hulde voor de dames van de Soos voor deze èn alle voorgaande Soosmiddagen! Tenslotte:

de start van het nieuwe Soosseizoen is op 12 september a.s.!

“DE ROKI-SOOS”   (VAN 4 APRIL 2017)

Op verzoek ben ik aan dit verslag over het wel en wee van onze ROKI-soos begonnen.
Wanneer precies de “soos” van start is gegaan is me niet bekend, maar het is wél een schot in de

roos gebleken.
Aangezien de soos van 4 april nog vers in mijn geheugen ligt zal mijn relaas over deze dag gaan. 
Tegelijkertijd vond ook hier ROKI’s ALV plaats. Bezuiniging? Twee vliegen in één klap? Iedereen

heeft er tegenwoordig mee te maken?
Voor de ALV waren 40 leden aanwezig. Als te doen gebruikelijk waren alle tafels en stoelen bezet

maar dan in een andere opstelling. Gezien de agendapunten was te verwachten dat de geplande tijd
(1 uur?) vergaderen zou uitlopen en dat was ook zo.

De tijd voor de gebruikelijke soosactiviteiten moest worden ingekort, zoals muziek, het line-
dansen, het gezellig klessebessen, het “kaarten” (verstek laten gaan), etc. Ook de hongerige magen
van vele bowlers moesten het ontgelden. Het kopen en/of inslaan van de beschikbare snacks en het
ter plaatse verorberen moest in ’n rap tempo gebeuren, want er moesten ook nog 2 bingo’s worden
gedraaid.

Bovendien zat ’t eten er aan te komen om te worden uitgedeeld en ……. men moest zich nog van
drank(jes) voorzien door onthouding daarvan tijdens de vergadering.

En last but not least kregen de aanwezigen, voor wat ’t eten betrof, te maken met ’n nog nooit
eerder meegemaakte miskleun. Er ontstonden 2 groepen, t.w. de geluks- en de pechvogels. De
geluksvogels kregen aanvankelijk de normale porties – heel smakelijk overigens – maar ze werden
steeds kleiner. Uiteindelijk bleek een belangrijk onderdeel (de groenten) van de maaltijd aan zijn
laatste beetje toe te zijn waardoor bijna de helft (de pechvogels!) het moesten bezuren! De cateraar
werd verzocht e.e.a. zo spoedig mogelijk aan te vullen. Maar gezien het feit dat de cateraar buiten
Den Haag woonde zal het voor de “pechvogels” een lange wachttijd zijn geweest!

Maar goed, “waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt” en het fouten maken blijkt doorgaans
een goede leerschool te zijn. M.i. zal zoiets dan ook nooit meer gebeuren…..

Maar ondanks deze storing kan m.i. van alweer een gezellig samenzijn bij de Bowling-soos
gesproken worden. Met dank aan allen die dit soos-gebeuren op elke 1e dinsdag van de maand in
een gezellig samenzijn “toveren” en zeker niet in de laatste plaats Janneke, Herta en Sonja en niet te
vergeten hun trouwe vrijwillige assistenten van wiens hulp de andere gasten graag profiteren,
beëindig ik hierbij ’n verslagje over het reilen en zeilen van de Bowling-Soos op een willekeurige
Soos-dag!

Liefs, Tilly Snellen-van Vollenhoven
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Soos
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Impressie jaarvergadering en soos
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Dagtrip naar Tulpenland op 21 april 2017.

Als één van de deelnemers aan de dagtrip naar Tulpenland op 21 april jl. kan ik toch niet nalaten
met enkele regels van mijn enthousiasme blijk te geven.

Als eerste ”petje af” voor degene(n) die dit uitje heeft/hebben bedacht.
Bovendien waren de weergoden ons goed gezind en …als klap op de vuurpijl was hier duidelijk

aan de ouderen onder ons –met wat lichamelijke beperkingen– gedacht, gezien het ’Boemeltje’ dat
klaar stond. Gezien de grootte van de wagen werd onze groep in tweeën gesplitst. Tijdens de rit van
±2 uur passeerden wij in toerist sightseeing tempo een groot aantal velden met tulpen in de
prachtigste kleuren en varianten, teveel om ze te beschrijven, zelfs ook werd de gelegenheid
gegeven om hier en daar uit te stappen om al het moois van dichtbij te bewonderen.

Ten tweede een Keukenhof is ’t niet; naar horen zeggen is al hetgeen hier wordt gekweekt voor
export bestemd.

Al met al wil ik het hierbij laten met een dankwoord aan degene die aan dit evenement tijd en zorg
hebben besteed.

Tilly Snellen van Vollenhoven

tulpenland
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Aangezien mijn man en ik reeds lid zijn van ROKI kon ik automatisch lid
worden van de sjoelclub.

Het sjoelen is mij niet vreemd omdat ik regelmatig sjoel met de
bewoners van een verzorgingshuis (Alzheimer-afdeling). 

Het leek me daarom dus leuk de overstap te maken naar de ROKI-
sjoelclub, alwaar ik door alle dames hartelijk ben ontvangen. Er heerst een
gezellige sfeer. Ik heb ‘t daarom erg naar mijn zin. ....bedankt Hetty Stoop....

Hartelijke groeten van Ilse Neijs.  

Ilse Neijs is één van de laatste dames die in de groep is gekomen en zij heeft hierboven voor een
stukje tekst gezorgd om alweer te laten merken hoe gezellig het in de club is. Men gaat er graag
heen.

Na een lange periode van ziek zijn (vanaf januari dit jaar) is Hanny Saurwalt, één van onze trouwe
speelsters,  gelukkig weer gezond en wel op 1 mei jl  in ons midden gekomen. Zij en ik hadden
dagelijks via de iPad contact met elkaar. In de periode dat zij zo ziek was had ik contact met haar
dochter, wat ik heel erg fijn vond. Zodoende werd ik op de hoogte gehouden en ook ik kon de
verhalen overbrengen.

Op 26 juni a.s. zal onze club weer de gezamenlijke maaltijd nuttigen. Ik heb deze keer gekozen
voor gado gado met lontong en saté. 

Daarna een dessert, maar wat het gaat worden is nog een verrassing. Om circa 17.30 kan
eenieder huiswaarts gaan.

De bedoeling is om eerst te gaan sjoelen ( want het is een sjoel-maandag ) in het wijkgebouw aan
de Hoogkarpelstraat in Den Haag, waarna de maaltijd uitgeserveerd  wordt.

Ik hoop dat het een gezellige middag gaat worden.

Tot slot wens ik eenieder een leuke en gezellige vakantie toe.
Voor nu de hartelijke groeten van Hetty Stoop-van Gent.

dames sjoelclub



Zij was in het bowlingseizoen ‘90/91 ‘Algemeen Reserve’ met een gemiddelde van 78.
Wij hebben het over Herta van der Linden die in het seizoen ‘92/93 in ‘team 12’ speelde met Harry

W., Ecky D. en Hetty G.

Tegenwoordig gooit Herta gemiddeld 104, want.... jazeker, ze bowlt nog steeds! Overigens
vermeldt de ledenlijst van 1991 ook de namen van Winnie van Zwieten, Els Wilmot en Tilly Snellen.
Deze 3 dames bowlen ook nog steeds! Wat mij op viel was dat op de ledenlijst van 1991 geen namen
van het ‘sterke geslacht’ waren te bespeuren!

Bij het lezen van deze Interkorf zit het seizoen 2016/2017 er weer op. 
Tot ziens in het volgende seizoen dames!
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bowling

van de redactie

Wist U dat ROKI sinds kort ook een Facebook pagina heeft?

De redactie van Interkorf is op zoek naar personen die over het ontstaan van de
bowlingcompetitie bij ROKI, kunnen verhalen! 

Het Bestuur wenst alle zieke ROKI-leden die ziek of herstellende zijn, veel sterkte en een algeheel
herstel toe.

ROKI-leden die om een of andere reden niet meer in staat zijn zich te verplaatsen en afhankelijk zijn
van anderen, wenst het Bestuur liefdevolle zorg en aandacht toe.

ziekenboeg
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Bill overleden 20 maart 2017 op 86-jarige leeftijd in Kuala Lumpur

in memoriam

Wat lag er in je blik, dat mij heeft overwonnen?
Wat trok mij naar jou toe met onweerstaanbare kracht?

Ik had mijn liefde in een veilig web gesponnen,
maar jij doorbrak dat web, heel teer en eindeloos zacht.

Henri August Leidelmeijer
(Guus)

Geboren: Batavia, 4 augustus 1939

Overleden: Gouda, maart 2017

Gea Sinclair de Rochemont
Geboren: Bandung, 1 maart 1947

Overleden: Rijswijk, 11 mei 2017
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Lidah buaya
Doe mij maar iets dat bewezen heeft goed te zijn. Ik ben op zoek naar een
wondermiddel dat mijn haar dik en glanzend maakt. Dat is lidah buaya.
Oudere Indische meisjes vertelden me, dat ze vroeger eens per week dat spul
in hun haar kregen gesmeerd. Laten intrekken. Uitspoelen. Het resultaat is
bekend, dat ziet u overal om u heen. 

Waar is de lidah buaya van toen, zou het er nog zijn?

Als ik iets zoek, ga ik af op ervaringen van gebruikers. Die staan allemaal op het internet. Je hebt
altijd positieve ervaringen, een beetje gezeur en ook zijn er opmerkingen die over iets anders gaan.
En toch heb je er wat aan. Een indruk. Daardoor heb ik nu een nieuwe natuurshampoo in gebruik
genomen, het bevalt uitstekend, dank u. Maar toch denk ik aldoor aldoor aan dat andere.

Ik ontdekte lidah buaya het eerst in het kruidenboek van de Indische mevrouw J. Kloppenburg-
Versteegh (1862-1948). Ze had zelf prachtig haar, dik en weelderig en daarmee was ze een reclame
voor haar eigen advies.
Mevrouw Kloppenburg schreef over geneeskrachtige planten en kruiden, en daarbij zaten ook
schoonheidsmiddelen. Wat ze schrijft, berust op haar eigen onderzoek en ervaring, dus beter bestaat
niet. Tegen klachten met de spijsvertering beveelt ze onder andere ananas aan, en dat heb ik dus
een keer genomen. Alleen nam ik een beetje te veel. Ik zat al snel op twee ananassen per week en
daar kreeg ik me toch buikkrampen van. Gelukkig weet mevrouw Kloppenburg op alles raad.  Nog
een voorbeeld? Ze adviseert lerak om daarmee je gezicht te reinigen. Lerak is een zeepvrucht, wat
we nu zouden noemen natuurzeep. Dat is natuurlijk veel beter voor je huid dan de chemische blokjes
die we vandaag de dag zeep noemen. Daarme haal je alle goede vetten van je huid af. Eens zag ik
op de Tong Tong Fair zomaar lerak liggen. Dat was in het Indonesië-paviljoen. Ja, daar vind je zowat
alles. Daarbuiten is het moeilijker.

Mevrouw Kloppenburg was haar tijd ver vooruit met haar gebruik van de natuur. We gaan er pas de
laatste tijd echt naar terug, lijkt het. Ik hoor steeds vaker van mensen dat ze aan het nadenken zijn
over schoonmaakmiddelen, verzorging en wat er in het eten zit. Het chemische, het fabrieksmatige,
het snelle-pillen-werk, dat heeft zijn tijd gehad. We gaan terug naar de eenvoud. Mevrouw
Kloppenburg had gelijk en ze wist het. Ik blijf daarom hopen dat ik nog eens de originele lidah buaya
kan vinden. Voor tips hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo

column vilan van de loo

Vilan van de Loo
Mail: vilan@xs4all.nl

Schrijven kan ook via de redactie

Foto Edoland



Op 15 augustus vindt de jaarlijkse herdenking plaats van de capitulatie van Japan in
Den Haag. Er is geen ochtendprogramma in het World Forum Centre. De herdenking
en kranslegging begint om 12.30 bij het Indisch Monument aan de Prof. Teldersweg in
Den Haag.

Na de herdenking vindt een bijeenkomst plaats in het World Forum Centre.

Dodenherdenking in de Tweede Kamer der Staten Generaal is op 14 augustus

INTERKORF nr. 2 / 201712

Nieuwe tennisleden

15 augustus 2017

Sylvia Post Ron Schott Dik Boers Stans BoersReina Schott Jack Stern
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Afdeling Tennis: Wetenswaard??
De afdeling Tennis organiseert tijdens het seizoen een aantal dubbel toernooien waarvan de

meeste open staan voor alle ROKI  leden, meestal gevolgd, hoe kan het anders, met een lekker
etentje in deze of gene toko als afsluiting.

Gezien de grootte van de club zijn 32 deelnemers en een gelijk aantal Dames en Heren ideaal.
In tegenstelling tot het bowlen en sjoelen kent het tennis geen handicap (wel gehandicapte

tennissers) wat gelijke kansen creeert tussen ongelijkwaardige tegenstanders.
Om dit toch te bereiken kent de wedstrijdleiding de deelnemers een speelsterkte toe welke de

rangorde bepaalt, in dit geval 1 t/m 16 voor zowel de Dames als de Heren. Daarna volgt naar sterkte
een poule indeling. Er wordt in 2 rondes gespeeld. De 1ste 8 spelen Dames en Heren dubbel de
overigen, ook naar sterkte, in 2 poule’s mixed dubbel. Waarbij de 4 sterkste met een partner van de
overige 4 een 1/2 competitie tegen elkaar spelen. Voor de 2e ronde wordt gewisseld: de 1ste 8
worden gedeeld en gaan dan mixed spelen en andersom de mixed gaan samen en spelen nu een
Dames of Heren dubbel. Er wordt allen in games geteld (niet game, set, match zoals in tennis
gebruikelijk). Ook kent ROKI zijn eigen regels b.v serveren van een kant i.v.m. zon en wind en de
deuce regel om te lange games (er wordt maar 25 min per match gespeelt) te voorkomen waarbij de
beslissende service in de mixed, afhankelijk van wie serveert, van Dame op Dame of Heer op Heer
uitgevoerd wordt. Het aantal games dat ieder verzameld bepaalt apart voor Dames en Heren de
uitslag.

Zoals gezegd bovenstaand beschrijft de ideale situatie: in de praktijk zijn er uitvallers, de
wedstrijdleiding heeft de vorm van de dag verkeert in geschat of er zijn buitenstaanders van wie de
speelsterkte niet bekend is, ook als er meer dan 32 spelers zijn en er moet een vijfde baan bij
gehuurd worden brengt dit het toernooi uit evenwicht. De wedstrijdleiding vraagt hier altijd begrip voor
en meedoen is belangrijker dan winnen uiteindelijk staat zoals alles bij onze vereniging ROKI  de
gezelligheid voorop.

Guus Vennik

tennisafdeling
Leiding: Peter Stern, voorzitter

Fred Timmermans, budgethouder en Guus Vennik, assistent budgethouder.
Toernooien: Donald Lammerding, Fred Timmermans en Guus Vennik.

Opening van het tennisseizoen 2017



roki’s  erelijst

roki activiteiten

Ere-voorzitter: W.M. Westerkamp † (1979)

Ere-lid: C. Beloni † (1990) D.A. Lammerding (2011)
E.A. Dankmeyer † (1995) G. Dankmeyer (2012)
F.A.D. Donse † (2002-2015) Mw. H. Van der Geugten-Hoff (2015)

Buitengewoon
lid van verdienste: Mw A.C. Deighton (2002)

Lid van verdienste: Mw. M. Nieuwenhuis-Biekart †, Mw. H.F. Botter (1/2000), A.D. Paays †,
Mw. W.B. van Zwieten-de Blom, Mw. J.M. Snellen van Vollenhoven (5/2000)
Mw. P.J. Rijkschroeff † (2005), Mw. B.E. Veldman-Beukers † (2007),
Mw. R. Lastdrager (2011), H. Kempff † (5/2012), F. Saffrie † (2014).

Bowling
Elke dinsdag 11.30 tot 13.30 uur, Ockenburgh Active (070-3686639)
Wijndaelerduin 25
2554 BX  Den Haag

Dames-sjoel
Elke twee weken op maandagmiddag vanaf 13.00 uur
Wijkgebouw, Hoogkarspelstraat 85
2547 LK  Den Haag

Tennis
Elke woensdagmiddag van april tot half oktober van 12.00 tot 15.00 uur
Van Vredenburchweg 168 / B
2285 SE  Rijswijk

Soos
Elke eerste dinsdagmiddag in de maand van 14.00 tot 18.30 uur
Ockenburgh Active (070-3686639)
Wijndaelerduin 25, 2554 BX  Den Haag
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Huyser en Lommers

Voor al uw interieur bekleding
vloerbedekking, gordijnen en zonwering

&
behang en schilderwerk

Huyser interieur 070 356 24 77

LOKOLLO ADVOCATUUR
Bent u op zoek naar deskundig juridische hulp? Naar
iemand die echt naar u luistert? Die tijd vrijmaakt om
zaken tot op de bodem uit te zoeken? Dan bent u bij
Lokollo Advocatuur aan het juiste adres. Kortom: een
laagdrempelige en informele toegang tot een
advocaat.

Bij Lokollo Advocatuur staat ú centraal. Er wordt ruim
de tijd genomen om met u in gesprek te gaan. Met
veel kennis van de wetgeving en grote interesse voor
de huidige ontwikkelingen op rechtsgebied is er altijd
een passende oplossing te vinden. Bij Lokollo
Advocatuur weet u zeker dat er met veel
deskundigheid, precisie en vastberadenheid met u en
uw zaak wordt omgegaan.

Lokollo Advocatuur is een algemene rechtspraktijk,
centraal gelegen in Utrecht.

Betrouwbaar, bedreven en
betrokken.

mr. B.J. Lokollo
Vondellaan 42B

3521 GH Utrecht
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Deze actie is geldig tot 31-12-2017 of zolang de voorraad strekt. Genoemde vanafprijs is incl. BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, 
recyclingsbijdrage en leges. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

De ŠKODA Drive modellen zijn speciale edities voor extra veel rijplezier. Zeer scherp geprijsd en standaard 
rijk uitgerust, bijvoorbeeld met een geavanceerd navigatiesysteem. En daar bovenop extra voordelige 
optiepakketten voor nog meer comfort en gebruiksgemak. Denk hierbij aan een multifunctioneel stuurwiel, 
15 inch lichtmetalen velgen en een bluetooth carkit. Er is al een Fabia Drive vanaf € 18.250 (normaal € 20.940). 
Pak uw sleutels, stap in en… Drive!

www.skoda.nl

ŠKODA DRIVE EDITIES
 Rijk uitgerust en extra scherp geprijsd

Brandstofverbruik 3,8 – 6,4 L/100 km (1 op 15,6 - 26,3) CO2-emissie 101 - 147 gr/km.-emissie 101 - 147 gr/km.

RIJNWOUD ROTTERDAM 
Toepad 19, 3063 NJ Rotterdam, 010 - 422 07 22
rijnwoud@rijnwoud.nl, www.rijnwoud.nl

J.J. Becker B.V.
Het adres voor al uw verpakkingsmaterialen

. . . groot of klein, bij Becker moet u zijn
ook alle soorten plastic bakken, bakjes en bekers voor uw

toko, restaurant of gewoon voor thuis.

Vraag vrijblijvend advies.

Foodcenter Forepark

Vlist 14 - 16 - 18
2491 CB ‘s-Gravenhage
Tel.: 070-320 57 64

E-mail: becker@hetnet.nl
Website: www.becker-verpakkingen.nl

AL MEER DAN 100 JAAR EEN BEGRIP IN VERPAKKINGSMATERIALEN

  
  

      
        

  
            

  

                        
  

                    
            

      

  

                                                                                                    
  

    
  

    
        
          
    
      

  
  

                  
 


