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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

Reünisten Oud Korfballers uit Indiё

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.
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Dressscode:
Smart Casual

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

Introducés toegestaan

INTERKORF nr. 1 / 2017

voor woor d

Voor U ligt de editie van INTERKORF nr.1 2017. In het kader van onze
komende ALV op dinsdag 4 april, en ons Jaarfeest op 17 juni in wijkcentrum
“Stervoorde”, besteden we hieraan meer aandacht. Gaarne uw aandacht
hiervoor.Het is belangrijk dat u deze editie naar de ALV meebrengt, de
Agenda, het Financieel jaarverslag en de notulen ALV 2016 kunt u dan beter
volgen.

De feestcommissie is druk bezig met ons 42e Jaarfeest. Het beloofd weer een
gezellig feest te worden met vele verrassingen. Komt allen!
De Penningmeester verzoekt u de contributie voor 2017 over te maken,
indien u dit nog niet heeft gedaan.

Gaarne ook uw aandacht voor onze dagtochten (Bollenvelden & Midweek zomer (Zutphen)
georganiseerd door Peter Stern. Hij heeft ook plannen om medio december een bezoek aan een
Kerstmarkt in Nederland te organiseren.

Het bestuur overweegt, de nieuwtjes van ROKI, op een speciaal voor ROKI gemaakte FACEBOOK
account te plaatsen. Inhoud en bedoelingen zullen op de ALV worden toegelicht.

Op de vele Indo-parties wordt als laatste lied van de avond vaak Gandon-éé door de band gebracht
en gezongen. Het Molukse lied brengt in zijn tekst het “saamhorigheid gevoel” over. Het is daarom
ook een geliefd lied om de middag- avond bijeenkomst af te sluiten. Op verzoek van Herta v.d.
Linden vindt u de tekst hieronder en met een Engelse vertaling.

Uw voorzitter Ben Lokollo

GANDONG-ÉÉ
Moluks verbondenheid begrip

Engelse versie
Samen zijn we één)

Gandong, la mari gandong
Mari jua ale o
Beta mau bilang ale
Katong dua satu gandong
Hidup ade deng kaka
Sungguh manis lawang e
Ale rasa beta rasa
Katong dua satu gandong

Gandong, come here my gandon
I’d really like to say to you
I just want to tell you
That we both are really gandong
Sharing, caring each other
It’s so very very sweet
Let’s together share our feelings
That we both are really gandong

Chorus:
Gandong e sio gandong e
Mari beta gendong, beta gendong ale jua
Katong dua cuma satu gandong e
Satu hati satu jantong e
INTERKORF nr. 1 / 2017

Gandong e, oh my gandong
Let’s us share our feelings, share our feelings oh my
gandong
We are brothers, you and I are one gandong
One origin and one family
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ROKI Algemene Ledenvergadering – dinsdag 4 APRIL 2017

Aanvang: 14:00 tot 15:00 uur

Locatie: OCKENBURGH ACTIVE, WIJNDAELERDUIN 25, 2554 BX DEN HAAG
Huidig bestuur:
Voorzitter:
Vice-voorzitter
Penningmeester:
Secretaris tijdelijk:
Redactie interkorf:

Ben Lokollo
Henny Esser
Arend Zandijk
Gezamenlijk bestuurstaak
Peter Stern, Fred Timmermans

Alg. bestuurslid:
Alg. bestuurslid:
Secretariaat:

B. Geijsen
Roy ten Hoorn
vacant

Agenda
1.Opening door voorzitter

2. Binnengekomen brieven:

3. Notulen ALV 5 april 2016 (zie 41e jaargang Interkorf nr.1 /2017)

4. Bestuurszaken:
a. Kandidatuur Secretaris
b. Jaaroverzicht 2016 ROKI vereniging (secretaris)
c. Financieel Jaaroverzicht 2016 (penningmeester)
d. Afhandeling financiën Bridge afdeling
e. Kas controle (commissie: Paddy Engelken, Donald Lammerding)

5. Benoeming Kascommissie: 2017

6. Planning activiteiten (Bowling, Sjoel, Soos, Tennis) en
Jaarfeest 17 juni 2017, Stervoorde Rijswijk.
Dagtochten: 21 april (bollenvelden) & 10 mei Midweek Zutphen 2017.
Samenwerking met bevriende verenigingen.
7. Rondvraag

8. Sluiting: 15:00 uur, daarna Soosmiddag

Gezellig samenzijn: 15:00 uur – 18:00 uur, met muziek van René Monfils.
Catering verzorgd door `joe’s Satė : Gado2, Lontong & Saté a € 7,00, tijdig bestellen (bij
Janneke Izendoorn & storten op rekening van ROKI.

NL66INGB 003 5281 77 t.n.v Reünisten van Oud Korfballers uit Indië te Gouda).

ve r sc hij n in g sd a ta 2 01 7

Het tweede nummer van INTERKORF in 2017 verschijnt laatste week in mei.
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 mei 2017.
Inleveren van de kopij: copijroki@hotmail.com of Messchaertstraat 40, 2551 KR Den Haag.
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n otu le n

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 april 2016
(voorafgaand aan de SOOS, zie ook de notulen ALV 2015 onder 2)

Aanwezige Bestuursleden: Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Alg. Bestuurslid
Alg. Bestuurslid
Alg. Bestuurslid
Aantal leden aanwezig: 40

– dhr. B. Lokollo
– mw. H. Esser
– dhr. A. Zandijk
– vacant
– dhr. P. Stern
– vacant
– vacant

1. Opening door de voorzitter.
De heer Lokollo opent om 14.15 uur de vergadering en verzoekt een minuut stilte ter
nagedachtenis van de in het verenigingsjaar overleden ROKI-leden. Voorzitter liet weten dat er
veel leden aanwezig waren bij de crematie van Max Deuning
– De voorzitter spreekt een bijzonder welkom uit aan de afgevaardigde van onze bevriende
vereniging VVGV(Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden).

2. Binnengekomen / Uitgaande brieven
– Voorzitter laat weten n.a.v. binnengekomen brief van Stichting Herdenking 15 Augustus 1945
inzake de herdenking dit jaar dat het bestuur een afvaardiging stuurt naar de dodenherdenking op
14 augustus in de Tweede Kamer der Staten Generaal en de herdenking van de capitulatie op 15
augustus bij het Indisch Monument.
– Arend Jan Kraag heeft schriftelijk laten weten om gezondheidsreden verhinderd te zijn.

3. Notulen ALV 15 april 2015
zie Interkorf 1/2016, worden goedgekeurd.

4. Bestuurszaken
a. Tijdens de vergadering laten de heren B. Geijsen en R. ten Hoorn hun interesse blijken voor de
vacature van Alg. Bestuurslid. Met beiden zal op korte termijn worden gesproken.
Er is geen geïnteresseerde voor de vacature voor de vacature van Secretaris.
b. Jaarverslag Secretaris
Mevrouw Esser leest de hoogtepunten van het overzicht van het verenigingsjaar 2015 van ROKI
voor en licht waar nodig toe.

c. Financieel jaaroverzicht 2015.
De heer Zandijk geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2015 dat met een relatief
klein negatief saldo (€ 37,95). Dit werd veroorzaakt door het Jubileum Jaarfeest, dat met een
negatief saldo van € 587,80 werd afgesloten.
Bij de beginbalans (01 januari 2015) onder Activa 2015, Kas, ontbreekt het bedrag, dit moet zijn
€ 847,64. (Staat Abusievelijk onder aan kolom).
Hij geeft aan dat hij, namens de ROKI, elk jaar subsidie aanvraagt bij de gemeente Den Haag.
De heer Zandijk constateert wederom een stijging van de verzendkosten van de INTERKORF,
terwijl de drukkosten omlaag zijn gegaan.

d. Opheffing Bridge afdeling
Voorzitter laat weten dat de 10 leden van de opgeheven Bridge afdeling een schrijven zullen
krijgen met het verzoek aan te geven wat er met het saldo ad € 548,41 dient te gebeuren. Er zijn
5 opties hoe dit bedrag kan worden besteed.
Er ontstond een levendige discussie tussen de heer V. Felix en VZ. Eerstgenoemde was van
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mening dat een dergelijk schrijven aan de 10 leden van hem, leider van de Bridgeafdeling, moet
uitgaan. VZ refereerde aan de diverse mondelinge en schriftelijke verzoeken aan de heer Felix
waarop door hem niet werd gereageerd, waarna het Bestuur besloot de Bridgeafdeling op te
heffen.

e. Kascontrole
De kascommissie, bestaande uit de heren D. Lammerding en H. Esser, brengen rapport uit. Ze
hebben extra aandacht besteed aan de administratie I.v.m. het Jubileum Jaarfeest. Kasstukken
werden steekproefsgewijs gecontroleerd.
O.b.v. hun conclusies (géén rariteiten) geven ze de leden in overweging Penningmeester
décharge te verlenen.
VZ bedankt beide heren voor hun bijdrage.

5. De kascommissie
voor het komend verenigingsjaar bestaat uit de heren D. Lammerding en P. Engelkens
De heer H. Esser treedt terug.

6. Planning activiteiten (bowling, Sjoel, Soos, Tennis) en Jaarfeest 2016
– Bowling eindigt op 17 mei a.s. met het 8-pins tournooi en aansluitend gezamenlijk etentje bij
Jasmine Palace. Nieuwe seizoen begint in september a.s. De datum is nog niet bekend.
– Hetty Stoop meldt dat de Sjoel wordt afgesloten met een (lopend) Indisch buffet.
– laatste SOOS middag vindt plaats op 3 mei a.s. en wordt afgesloten met een BBQ. Leden
worden verzocht op de aanwezigheidslijst in te tekenen.
– Het tennisseizoen start op 6 april a.s. De data van de toernooien staan vermeld in Interkorf
1/2016.
– Voor het bezoek aan de Keukenhof hebben zich tot nu toe 17 personen aangemeld. Om dit
bezoek door te laten gaan zijn er minimaal 27 personen nodig.
– Het Jaarfeest 2016 vindt dit jaar plaats op 11 juni a.s. in Schakenbosch, Leidschedam. “De
Leuningjes” is niet beschikbaar aangezien het pand gesaneerd wordt omdat er asbest werd
aangetroffen. Flyers m.b.t. het Jaarfeest 2016 lagen op de tafels. Catering door Lestari. Muziek
wordt verzorgd door de band ‘Relight”.

7. Rondvraag
1. Antwoord op vraag van Miranka m.b.t. verzending Interkorf.
Interkorf zal vaker, waar mogelijk worden verspreid via de diverse sportafdelingen, en in de
toekomst mogelijk uitsluitend digitaal verzonden, waardoor er flink op portokosten kan worden
bespaard.
2. Statistieken 2015/2016 ROKI Website door Webmaster George Dankmeijer
Maandelijks ca. 200 bezoekers met veel hits. In sommige maanden zelfs meer dan 200
bezoekers, afhankelijk van de actualiteit.

3. Donald vraagt hoe het staat met de ontwikkeling van het eventuele samengaan van ROKI met
andere verenigingen. VZ meldt dat er zeker met bijv. VVGV gesproken wordt over het eventueel
gezamenlijk organiseren van evenementen.

4. Reeds in december 2015 heeft René Monfils aangegeven uit het ROKI bestuur te treden. VZ
bedankt René voor zijn inzet en zijn muzikale inbreng waar we nog steeds tijdens de Soos van
mogen genieten. Henny Esser overhandigt een cadeaubon.
Tevens worden Janneke Izendoorn en haar Soosmedewerkers en Bingoleiders Donald
Lammerding en Paddy Engelkens bedankt voor hun bijdrage aan deze ALV/Soos 2016.
VZ sluit 15.20 uur de ALV.

Notulist: Peter Stern
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Fin a n c ie e l ve r sla g
ROKI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Beginbalans (01 januari 2016)
Activa
Kas
ING rekening
Zakelijke spaarrek.
TNT post depot
nog te ontvangen rente

2016

Passiva
Vooruit ontvangen contributie
Vooruitontv. Donatie
Bowling
Sjoelen
TNT post editie (Interkorf)nog te betalen
SOOS

½
321.72
½
1.012.15
½ 16.709.36
½
50.00
½ 79.77

2016
½
1.185.00
½
517.50
½
96.30
½
369.90
½ 271.87
½ 1.900.00
½ 12.50
½ 57.95
½43.76
½ 548.41

Nog restitueren contributie
Nog te betalen attentie kosten
Nog te betalen bankkosten
Bridge
Totaal

½ 18.173.00

Vermogen

½ 13.169.81

Totaal

½18.173.00

ROKI- exploitatierekening 2016
Inkomsten

begroot 2017 resultaat 2016 begroot 2016

Contributie
Donatie
Rente (spaarrekeningen)
Advertenties
Heilwensen
ALV
Jaarfeest
Grote clubactie
Gem. Subsidie Den Haag
CD+Fotoboek Jubileum 2015
Nog te ontvangen rente 2016

Totaal

½
½
½
½
½
½
½
½

2.300.00
650.00
50.00
150.00
80.00
350.00
2.500.00
360.00

½ 6.440.00

½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½

2.405.00
891.50
250.00
89.00
357.00
2.505.00
460.00
250.00
15.00
37.81

½ 7.260.31

½ 2.400.00
½ 800.00
½160.00
½150.00
½100.00
½ 550.00
½ 2.500.00
½ 230.00

½ 6.890.00

Uitgaven
Drukkosten
Interkorf : porti (PostNL)
Porti-/Schrijfbeh.
Vergaderen
Beheerskosten
Nog te betalen bankkosten (ING)
Attenties
Website
ALV
Grote clubactie
Materiaal
Stg. Herdenking 15 aug 1945
St. Hulp aan Landgenoten Indie (Halin)
Jaarfeest
Onvoorzien

begroot 2017
½
½
½
½
½

1.060.00
830.00
150.00
300.00
130.00

½
½
½
½
½
½
½
½
½

450.00
82.00
600.00
97.50
60.00
35.00
35.00
2.500.00
100.00

Exploitatie tekort/overschot

½

Totaal

½6.440.00

10.50

resultaat 2016
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½

1.021.84
793.19
130.24
295.15
118.12
49.51
425.50
80.95
688.00
97.50
51.02
35.00
35.00
3.100.92

begroot 2016
½ 2.000.00
½ 750.00
½ 121.59
½412.20
½
169.35
½
36.59
½310.34
½ 73.69
½741.35
½ 98.05
½ 293.76
½ 40.00
½ 3.000.00

¼ 338.37 ½ 1.156.92½ 7.260.31

½ 6.890.00

Eindbalans (31 december 2016)
Activa

2016

Kas
ING rekening
Zakelijke spaarrek.
TNT post depot
Nog te ontangen rente

Totaal

½ -

Passiva

½
59.01
½ 1.078.65
½ 16.689.13
½
50.00
½37.81

Vooruit ontvangen contributie
Vooruitontv. Donatie
Sjoelen
Bowling
SOOS
Vooruit ontvangen advertentiekosten
Nog te betalen bankkosten (ING)
Bridge
Terugstorten contributie
Vermogen

½ 17.914.60

Totaal

Getekend te Den Haag, 4 april 2017

Getekend te Den Haag, 4 april 2017

De voorzitter: B. Lokollo

De penningmeester: A. Zandijk

2016
½
1.145.50
½
491.00
½
108.70
½
96.30
½
1.900.00
½ 50.00
½ 49.51
½
548.41
½
17.00
½13.508.18
½ -

½17.914.60

va n d e r e d a c t ie

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!

INTERKORF nr. 1 / 2017
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Ondergetekende

Naam ROKI-lid

Adres

Woonplaats

Naam gemachtigde
Om ondergetekende als ROKI-lid te vertegenwoordigen bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) van ROKI
Reünisten van Oudkorfballers uit Indië, op 4 april 2017, te houden in “Bowling Ockenburgh Active”,
Wijndaelerduin 25, 2554 BX te Den Haag.

Naam:

Datum:

Handtekening:

zie ke n b oe g

Het Bestuur wenst alle 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.

Arie Spreeuw heeft een gescheurde
achillespees opgelopen op zijn vakantie adres.

soos

LET OP

Op 2 mei a.s. de laatste soos van dit seizoen organiseert de soos weer een heerlijke barbeque in
Ockenburg met muziek van Tony, Nancy en Rene. Nadere informatie op de komende soos of bellen
met Janneke Izendoorn.

g r ot e c lu b a c t ie

Wij kunnen u vertellen dat er helaas geen prijzen zijn gevallen op onze verkochte clubactieloten.

Iedereen die daar aan meegedaan heeft wordt bedankt, alle loten die wij hadden zijn verkocht.

Het heeft de clubkas weer wat aangevuld.
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c olu m n vila n va n d e loo
Toen was het anders
Zeg tegenwoordig “Indië” en het gaat algauw over datgene waar je het juist helemaal niet over wilt
hebben. De oorlog, de Politionele Acties en als je dan niet oplet, zit je zo in een zware discussie.
Maar het KNIL stond zo lang in een goed aanzien, mag ik dat nog zeggen? Ik doe het. En zeker dit
jaar.

DIt jaar is het negentig jaar geleden dat de oud-GG J.B. van Heutsz (1851-1924) op 9 juni 1927in
Amsterdam een staatsbegrafenis kreeg. Het was een nationaal evenement, de pers rukte uit, het
vorstenhuis was erbij en de volledige krijgsmacht trad aan. Dat wil zeggen niet alle manschappen
maar een afvaardiging. Zo ook het KNIL.
Vanuit Indië werd een detachement van veertig militairen naar Nederland gestuurd, om deel uit de
maken van het protocol van de staatsbegrafenis. Een aantal was Javaans, Ambonees (Moluks) en met uitzondering van de overste - was nog geen enkele man buiten de kolonie geweest.

Toen ik dat alles, vond ik het interessant. Want kijk, dat Van Heutsz bij leven bergen kritiek over zich
heen kreeg, weten we allemaal. Nooit zijn er van hem onderscheidingen terug gevorderd en die
staatsbegrafenis leek alles met terugwerkende kracht min of meer in orde te maken. Als je zo
begraven wordt, vinden ze je een held. Er waren wel protesten, maar die klonken niet zo hard in het
nationale feest.

Na de begrafenis bleef het detachement KNIL in Nederland. Niet een paar dagjes, nee, ongeveer drie
maanden lang hebben ze rondgereisd. Ze bezochten onder meer Middelburg, Maastricht, Hengelo
en Rotterdam, en uiteraard ook Den Haag. Hier kregen ze de welwillende aandacht van koningin
Wilhelmina, prins Hendrik en kroonprinses Juliana. Het kón niet op. Het KNIL, dat waren deze
mannen, en de aanwezigheid van deze mannen veroorzaakte een explosie van vaderlandsliefde.
Kom daar nu eens om.

Zeg je nu “KNIL”, dan dreig je in die discussie te verzeilen. Niets aan. Ik wil ook kijken naar de tijd
voor de oorlog. Toen was het anders. Waarom? Met die vraag begint elk mooi geschiedenisboek.

Dit jaar ga ik hier en daar lezingen geven over die staatsbegrafenis en het detachement. Daar
verheug ik me op, al was het alleen maar om iets goeds over het KNIL te zeggen. Want dat hoort er
óók bij.
Vilan van de Loo

www.vanheutsz.nl
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Vilan van de :Loo
Mail: vilan@xs4all.nl
Schrijven kan ook via de redactie

Foto Edoland
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d a m e s sj oe lc lu b

Waarom lid worden vraagt u zich misschien af. In eerste instantie ben ik
lid geworden van de VVGV (Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden)
door Hetty van der Geugten (mijn tante), die op elke laatste zondag van de
maand in wijkgebouw Stervoorde in Rijswijk aanwezig is alwaar een reuze
gezellige middag wordt gehouden (met bingo, zang en dans). Daar heb ik
hele lieve, gezellige dames leren kennen die om de 14 dagen op
maandagmiddag met elkaar in Den Haag sjoelen. Zij wisten mij zó te
enthousiasmeren, dat ik op een gegeven ogenblik besloot een kijkje te
gaan nemen. En ja hoor, ook heel gezellig. Dat was voor mij lang geleden
toen mijn kinderen nog klein waren. Met lood in mijn schoenen stond het
voor mij toch vast: “ik word ook lid”.
Vanaf dat moment kom ik om de 14 dagen sjoelen.
En weet u met verjaardagen worden we getrakteerd op heerlijke versnaperingen. Met de
feestdagen b.v. (met sinterklaas en Kerst heb ik het meegemaakt) worden de sjoelmiddagen op een
speciale manier gevierd. Met Kerst een gezellig samenzijn met allerlei lekkere hapjes.
U begrijpt uit het voorgaande: Ik voel mij thuis in deze club met 28 dames.
Hartelijke groeten, Diana Dankmeijer

2017 Is voor onze club zeer slecht begonnen. We hebben te maken met enige zieken, waar ik
toch enige aandacht aan wil schenken.
Tilly Snellen van Vollenhoven heeft onlangs een vrij zware buikoperatie ondergaan. Zij heeft deze
met haar hoge leeftijd van 90 jaar goed doorstaan. Heeft ca. twee weken in het ziekenhuis gelegen
en is nu, na enige tijd ter revalidatie in het wooncentrum Nolenshaghe in Den Haag te zijn
gehuisvest, weer thuis. Zij zal nog flink moeten aansterken vóór zij weer de “oude” is. Ik hoop haar
dan weer spoedig in ons midden te hebben. Wij missen haar uiteraard wel en wij zijn blij dat zij het er
goed van afgebracht heeft.

Dan was het schrikken in huize Saurwalt. Hanny is nu gelukkig van de schrik bekomen. Heeft nog
wel een longontsteking opgelopen, en heeft hoge koorts gehad. De antibiotica doet z’n werk en ook
zij zal naar ik hoop binnenkort genezen zijn.

Dit was nog niet genoeg of ik kreeg bericht dat Gien Schnezler een nieuwe pacemaker ingebracht
heeft gekregen. Ik hoop dat ook zij weer spoedig in ons midden zal zijn en dat het daarna wat
rustiger wordt in onze “tent”.

Zoals je gemerkt zult hebben heb ik één van de nieuwkomers, in dit geval Diana Dankmeijer,
gevraagd haar belevenis in de sjoelclub te verwoorden, want je zal toch in een “kippenhok” met 28
‘kippetjes’ terechtkomen. Tot dusver heeft eenieder het naar haar zin en is het altijd een drukte van
jewelste.
Wij hebben net een tractatie van heerlijke risolles gehad van drie jarigen, Joyce Kempff, Maggy
Rademaker en Tatie Reinhart.
In februari is Herta van der Linden jarig en daar wil ik even bij stil staan, d.w.z. zij tracteert anders
dan de anderen. Zij koopt en spaart allerlei leuke, nuttige artikelen, verpakt ze en doet ze in een
grote tas. Als zij dan jarig is dan mag eenieder in de “grabbelton-tas” naar een pakje graaien, i.p.v.
een hartig hapje en dat doet zij al bijna 15 jaar. Leuk hè?
Zo dit is het dan weer en ik zou zeggen tot een volgende keer.
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Op 21 april a.s. organiseert ROKI

haar dagtrip naar Tulpenland. Vorig jaar ging de geplande dagtocht naar de Keukenhof vanwege te
geringe belangstelling niet door. Op deze dagtocht kunnen max. 50 personen mee en het gaat door
bij min. 30 aanmeldingen!

Wij vertrekken vanaf het winkelcentrum
Waldeck, Mozartlaan 280, 2555 KZ Den Haag
(bij Tabitha) om 09.00 uur. Om 11.00u en om
13.00 uur staat de 2-uur durende rit met de
‘boemel’ door de velden gepland en om 15.00
uur rijden wij weer terug naar Den Haag, waar wij
om 17.00 uur onder het genot van een bord Nasiof Bami Rames (inclusief) en onder het genot
van een drankje (eigen rekening!) deze dag
kunnen evalueren. De kosten van deze trip
(vervoer per bus, entree, rit met boemel en Nasi- of Bami Rames) bedragen slechts € 46,00 p.p.!

In het kort samengevat ziet Uw dag er als volgt uit:

08.45 uur verzamelen bij Waldeck

09.00 uur vertrek per bus naar Sint Maartenszee

10.45 uur aankomst op park Tulpenland;

11.00-15.00 uur bezoek aan het park, indien U niet op de Boemel zit

15.00 uur terugreis naar Den Haag

17.00 uur Nasi/Bami Rames bij Waldeck
19.00 uur einde

Aanmelden voor deze dagtrip kan slechts tot 25 maart a.s.

U deelname is verzekerd als het verschuldigde bedrag op rekening:
NL66INGB0003528177 tnv Reunisten-vereniging Oud Korfballers uit Indie, 2807 DL Gouda
is bijgeschreven! Vermeldt U hierbij aub naast het aantal personen of U Nasi- of Bami Rames wil
eten.

Tot slot wijs ik U er op dat, indien U nà betaling van het bedrag niet meer mee kan, U zèlf voor
vervanging (mag iemand van buiten Roki zijn) dient te zorgen. Lukt dit niet dan krijgt U tot 12 april
a.s. 50% van de reissom terug. Nà 12 april is er helaas geen restitutie meer mogelijk!
Het gaat ongetwijfeld een leuke, interessante
en erg gezellige dag worden. Geef U dus zsm
op, want ‘vol = vol’
Nadere informatie over de dagtocht kunt U
krijgen bij Peter Stern 06-50533709
Peterindo@hotmail.com
INTERKORF nr. 1 / 2017
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Leiding:

t e n n isa fd e lin g

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

Het tennis seizoen 2017 begint op 1 april. Onze eerste bijeenkomst zal zijn 5 april 2017. Vanaf 12.00
uur zijn beschikbaar de banen 1 tot en met 4. Er zal elk half uur worden gewisseld. Zijn er meer
spelers voor de banen dan zal voor een aantal een half uur rust volgen. Min of meer wordt de regel
toegepast dat de niet-zwervers voorrang krijgen t.o.v. de zwervers. Trouwens vanaf 14.00 uur zijn er
twee banen (altijd baan 1 en 2) bestemd voor de niet-zwervers en wel tot 15.00 uur. Bij onvoldoende
spelers op baan 1 en 2 (van 14.00 tot 15.00 uur) kunnen de banen aangevuld worden met zwervers.

De contributies zijn door Peter Stern, voorzitter en Fred Timmermans, budgethouder vastgesteld voor
2017. De contributie voor de niet zwervers is eveneens als vorig jaar vastgesteld op € 65,00, en voor
de zwervers is het bedrag € 140.00.

De contributies dienen voor 15 maart 2017 over gemaakt te zijn, te storten op bankrekening

NL25INGB0009358809 t.n.v. Roki tennis

Overzicht activiteiten 2017
24 mei

Openingstoernooi, Park Overvoorde met diner in een chinees restaurant.
Prijsuitreiking direct na afloop of in het restaurant.
12 juli
Midzomer toernooi + Roki- tennis rijsttafel
9
augustus BBQ (saté/ lotek)
13 september Slottoernooi
11 oktober
Ledenberaad/ Karaoke.
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b owlin g a fd e lin g

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Roki bowlen 17-01-2017
Heren
1e
Wim Haak
290
Gustaaf Flu
286
Rinze Vonk
249
Marcel Fens
219
Fred Timmermans 186
Jan Bakker
247
Donald Lammerding 176
Rein Oosterbos
140
Wim Peltzer
258
Wim Ekkers
200
Kees Hoddenbagh 172
Carl Hartog
183
Peter Stern
163
Rinus Willkomm
140
Renee Monfils
220
Guus Vennik
228
Carl Neys
146
Arie Spreeuw
Victor Felix

2e
264
267
264
250
217
211
296
262
132
244
216
229
167
192
168
203
131

3e
300
263
266
277
248
184
163
219
230
169
202
174
252
237
173
126
218

tot
854
816
779
746
651
642
635
621
620
613
590
586
582
569
561
557
495
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dames
1e
Janneke Izendoorn 252
Ria Schild
256
Jane Hartrop
265
Ineke Visser
197
Leny Huf
177
Miranka Lazare
170
Margo Chan-Jong 182
Joke Hartog
169
Hetty Geijsen
218
Winny v. Zwieten 220
Peggy Nijland
233
Jane ten Hoorn
204
Herta v.d. Linden 171
Loes Bakker
181
Grace Stern
125
Els Wilmot
149
Tatie Reinhart
109
Minny Baker
Tilly Snellen

2e
265
226
226
256
241
268
206
240
175
172
187
195
164
139
139
156
124

3e
277
300
278
251
259
215
253
229
228
184
122
108
165
169
179
133
141

tot
794
782
769
704
677
653
641
638
621
576
542
507
500
489
443
43
374
0
0

Op 17-01-2017 hebben we weer de gebruikelijke 8-pins toernooi gehouden.
Er werd behoorlijk hoog gegooid, twee personen gooiden een 300 game.
Het was Ria Schild en mijn persoontje
Een compliment voor twee personen n.l. Jane ten Hoorn en Ineke Visser.
Ineke heeft de vijfde plaats bereikt en Jane die er het laatst bijgekomen is, is geëindigd op de
twaafde plaats.
“Het toernooi werd weer afgsloten met een uitstekend buffet bij ”Jasmine Palace””.
Wim Haak

Midweek uitje bij ROKI

Bij het Inntel Hotel Zutphen, met Spa, fitness, zwembad, bowling- en tennisbanen, heb ik
kamers gereserveerd in de periode van 10 t/m 12 mei a.s.

De prijs voor dit arrangement bedraagt € 109,00 pp.

Naast 2 overnachtingen in een ‘Basic’ kamer, is in de prijs 2x ontbijt en 2x 3-gangen diner,
inbegrepen.
Tegen gereduceerd tarief kan er gebowled en getennist worden.
Vervoer van en naar Zutphen is niet in de prijs inbegrepen.

Geinteresseerden voor dit ‘midweek uitje’, kunnen zich tot 25 april a.s. bijvoorkeur via e-mail,
bij ondergetekende aanmelden.

Betaling van dit arrangement geschiedt rechtstreeks aan het hotel.

Ik hoop dat er voldoende animo bestaat voor dit ‘midweek-uitje’!

Met vriendelijke groet,
Peter Stern

INTERKORF nr. 1 / 2017
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r oki’ s e r e lij st
Ere-voorzitter:

W.M. Westerkamp † (1979)

Ere-lid:

C. Beloni † (1990)

Buitengewoon

lid van verdienste:

E.A. Dankmeyer † (1995)

F.A.D. Donse † (2002-2015)

D.A. Lammerding (2011)

G. Dankmeyer (2012)

Mw. H. Van der Geugten-Hoff (2015)

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).

r oki a c t ivit e ite n
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
14

INTERKORF nr. 1 / 2017

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

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.

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

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.

RIJNWOUD ROTTERDAM
Toepad 19, 3063 NJ Rotterdam, 010 - 422 07 22
rijnwoud@rijnwoud.nl, www.rijnwoud.nl
INTERKORF nr. 1 / 2017
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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

Lommers schilderwerken 06 41 55 42 25

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
Tel. 030 281 97 17
Mobiel 06-38711176
info@lokolloadvocatuur.nl
www.lokolloadvocatuur.nl

