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Uitreiking van de prijzen, tijdens het eten in het restaurant aan de twee winnaars, Gustaaf Flu en
Wim Peltzer, die tijdens de 8-pins bowling op 19 januari 2016, 300 hebben gegooid

Indien onbestelbaar, retourneren aan: Gotland 31, 2548 WG Den Haag

voor woor d

Voor u ligt INTERKORF nr. 1 2016, de redactie bestaande uit Peter Stern (redacteur) & Fred
Timmermans (vormgeving), hebben er weer een fraai nummer van gemaakt. De activiteiten van de
sport afdelingen voor de komende maanden vindt u in deze INTERKORF. De voorbereidingen voor
de Algemene Leden Vergadering (ALV) vinden op veler verzoek op dinsdag 5 april plaats na het
bowlen in Kijkduin ”Ockenburg Active”. Agenda ALV, notulen van 2015, financieel verslag van de
penningmeester en het secretariaat zijn ook opgenomen in deze editie van INTERKORF. Wij
verzoeken u dit nummer mee te nemen naar de ALV, zodat u de vergadering beter kunt volgen.

Het jaarfeest van ROKI op zaterdag 11 juni, zal dit jaar NIET in de Leuningjes plaatsvinden, maar in
“Schakenbosch, Kelapa Muda”, Veursestraatweg 185, 2264 EG in Leidschendam. Tijdens een
verbouwing aan de Leuningjes is astbest gevonden. Het zalen centrum is dit jaar niet beschikbaar.
Buurtbewoners maken bezwaar tegen het voortbestaan van de Leuningjes.

Verder maakt het bestuur u er op attent dat er twee bestuurfuncties zijn opengevallen door het
vertrek van Peter Petit (redacteur) en René Monfils (algemeen bestuurslid). Op gepaste wijze zullen
we van beiden heren op de ALV danken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Mocht u belangstelling
hebben om toe te treden tot het bestuur, dan horen we dat gaarne van u. Statutair
treedt het huidig bestuur af.

ROKI heeft weer eens een busreisje, en wel dit keer naar de “Keukenhof” op
donderdag 22 april (zie aankondiging/aanmelding formulier, coördinatie Peter Stern).
Uw voorzitter, Ben Lokollo

a a n kon d ig in g j a a r fe e st
11 juni 2016

Het jaarfeest 2016 zal doordat er astbest is gevonden in de leunigjes, daar niet meer worden
gehouden.

Nieuwe locatie is

Schakenbosch, Kelapa Muda, Veursestraatweg 185 2264 EG Leidschendam
Belangrijke informatie

Entree leden

: € 11.00 p.p.

Maaltijdprijs

: € 14.00 p.p.

Entree niet-leden : € 15.00 p.p.
Inschrijven

door overmaking op bankrekeningnummer

NL66INGB0003528177
ten name van Reunistenvereniging
Oud-Korfballers uit Indie te Gouda met
vermelding wel/niet-lid en aantal personen
en maaltijden.
Alle ttoegangskaarten en maaltijden
dienen vooruit te zijn voldaan.
Aanmeldingen tot 4 juni
2

Programma
Aanvang 15.00 uur
Sluiting 22.30 uur
Muziek wordt verzorgd door de Band

Relight
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Va n d e r e d a c tie

Ik kende Dick niet heel erg lang, maar er was vanaf het eerste moment dat ik Dick medio 2013
ontmoette, een ‘klik’ met hem.
Dick was een man waar je van hield of juist niets van moest hebben. Ik hield van hem!

Ik weet niet of het kwam omdat Dick, evenals ik, op Nieuw Guinea, in Hollandia zijn jeugd had
doorgebracht, of omdat hij altijd ‘zijn zegje klaar’ had en hij jou dat ook vertelde zonder omwegen,
dus recht voor je raap, waar niet een ieder van gediend was!
Dick had het ‘hart op de goede plaats’. Was erg aktief binnen ROKI.
Hij bowlde, speelde tennis en hij was altijd ‘in’ om een potje te
pentollen (domino) op de SOOS.
Hij was een gezelligheidsdier!

Dick kon lekker indonesische gerechten koken en coördineerde de
‘potluck’ etentjes tijdens het tennis seizoen. In oktober j.l. kondigde hij
evenwel aan dat hij vanwege zijn slechte gezondheid, hiermee stopte.

Daarna ging het snel bergafwaarts met Dick’s gezondheid! Zijn ziekte droeg hij op waardige wijze!
Een aantal weken vóór zijn overlijden bezochten Grace en ik Dick en brachten wij hem nog Nasi
Gudeg.
Op 8 December staakte Dick de strijd tegen die verschrikkelijke ziekte en overleed hij.
Een strijd die hij moedig was aangegaan, maar waarvan hij wist dat hij kansloos was.
Dick, wij zullen je missen!

Henk de Wolf, oud-leidinggevende van ROKI Tennis overleed
op 18 februari j.l.
Henk was ziek en om deze reden gaf hij het stokje na één
jaar over.
Wij zullen de goedlachse en fanatieke tennisser die ook nog
lekker kon koken, missen.
Henk werd 73 jaar.

Peter Stern

Wij wensen Hetty Geijsen en Tineke de Wolf en familie veel kracht en sterkte met dit enorme verlies!

Va n d e b e st u u r sta fe l

Zoals u weet zijn er momenteel twee (2) functies in het bestuur vacant, t.w. die van Secretaris en
Algemeen Bestuurslid.

zie k e n b oe g

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

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

INTERKORF nr. 1 / 2016
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ROKI Algemene Ledenvergadering – dinsdag 5 APRIL 2016

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: OCKENBURGH ACTIVE, WIJNDAELERDUIN 25, 2554 BX DEN HAAG
Huidig bestuur
Voorzitter : Ben Lokollo
Vice-voorzitter : Henny Esser
Penningmeester : Arend Zandijk
Secretaris tijdelijk : Gezamenlijk bestuurstaak
Algemeen bestuurslid : Vacant
Algemeen bestuurslid : Vacant
Redactie INTERKORF : Peter Stern, Fred Timmermans

Agenda
1 Opening door voorzitter
2

Binnengekomen brieven

4

Bestuurszaken:
a Kandidatuur Algemeen bestuurslid
b Jaaroverzicht 2015 ROKI vereniging (secretaris)
c Financieel Jaaroverzicht 2015 (penningmeester)
d Opheffing Bridge afdeling
e Kas controle (commissie: Huib Esser, Donald Lammerding)

3

5

6

7

8

Notulen ALV 12 april 2015 (zie 40e jaargang Interkorf nr.1 /2016)

Benoeming Kascommissie: 2016

Planning activiteiten (Bowling, Sjoel, Soos, Tennis) en
Jaarfeest 11 juni 2016.

Rondvraag

Sluiting: 15.30 uur

Vanaf 15.30 – 18.30 uur is het Soos met muzikale medewerking van René en Tony Monfils.
Snackverkoop en Bingo. Wilt u blijven eten, graag tijdig opgeven bij Evelien Kamphuis tel.
070-8901506 of per email bij Janneke Izendoorn. Izendoorn49@ziggo.nl

n otu le n

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING zondag 12 april 2015
Aanwezig:
Bestuur: Voorzitter - dhr. B. Lokollo
Vice-voorzitter - mw. H. Esser
Penningmeester - dhr. A. Zandijk
Secretaris - mw. G. Sinclar
Redacteur - dhr. P. Petit (notulist)
Aantal leden aanwezig: 35

1. Opening door de voorzitter.
De heer Lokollo opent om 12.30 uur de vergadering en verzoekt een minuut stilte ter
nagedachtenis van de in het verenigingsjaar overleden ROKI-leden.
4
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De voorzitter spreekt een bijzonder welkom uit aan de afgevaardigde van onze bevriende
vereniging VVGV (Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden).

2. Binnengekomen / Uitgaande brieven
Ook dit jaar stuurt het bestuur een afvaardiging 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. De voorzitter informeert de ALV over de wijziging van het programma van de
kranslegging. Vanwege renovatiewerkzaamheden binnen het World Forum kan dit jaar geen gebruik
worden gemaakt van deze accommodatie en zal worden uitgeweken naar het nieuwe
Zuiderstrandtheater te Scheveningen. Het ochtendprogramma vervalt hiermee. De bezoekers
worden vanaf het theater te Scheveningen per pendelbus naar het Indisch Monument vervoerd en
weer teruggebracht.
Voorzitter deelt ALV mee dat rouwkaarten van overleden ROKI leden niet altijd door het
secretariaat worden ontvangen.Tevens is het bestuur niet altijd op de hoogte van kroonjaren en
huwelijksjubilea. De vice-voorzitter, mevrouw Esser, houdt de kroonjaren (indien bekend) van de
leden bij en stuurt namens het bestuur een felicitatiekaart.
De secretaris, mevrouw Sinclair, heeft acht brieven verstuurd naar potentiële adverteerders voor
de INTERKORF. De heer Lokollo, heeft op persoonlijke titel twee adverteerders voor de INTERKORF
binnengehaald. Binnenkort zullen deze nieuwe adverteerders, Fysio MC Rijswijk & Den Haag en 123
Ter Laak Orchids Wateringen worden voorgesteld (Interkorf nr. 2 van 2015).
Ereleden. Buitengewoon lid van verdiensten alsmede leden van verdiensten worden door het
bestuur uitgenodigd gratis het jaar- en 40 jarig jubileumfeest bij te wonen, inclusief een uitnodiging
voor het diner. Dit geldt ook voor afgevaardigden van onze bevriende verenigingen.

2. Notulen ALV 13 april 2014
*De heer Brooks vraag zich af waarom deze ALV wederom op een zondag wordt gehouden terwijl
in de notulen van de ALV van 2014 melding wordt gemaakt van de mogelijkheid de ALV op een
doordeweekse dag (bijvoorbeeld op een soos-middag) te houden. Volgens de heer Lokollo zijn niet
alle leden in de gelegenheid om een vergadering op een doordeweekse dag bij te wonen.
*De ALV heeft verder geen op- of aanmerking op de notulen van 13 april 2014 en deze zijn hierbij
vastgelegd, met dank aan de notulist.
3. Bestuurszaken
De secretaris, mevrouw Sinclair, heeft aangegeven wegens gezondheidsproblemen te stoppen
met haar bestuurlijke werkzaamheden voor de ROKI. Het bestuur heeft de heer Peter Stern bereid
gevonden de vacature van algemeen bestuurslid op zich te nemen, de ALV gaat hiermee akkoord.
De voorzitter bedankt mevrouw Sinclair voor haar inzet en dhr. Zandijk en mevrouw Esser voor de
door hen tijdelijk overgenomen secretariaatswerkzaamheden.

Jaarverslag secretaris
Mevrouw Sinclair leest de hoogtepunten van het jaarverslag voor en licht waar nodig het
jaarverslag toe.

Financieel plan 2014
De heer Zandijk geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2014.
Hij geeft aan dat hij, namens de ROKI, elk jaar subsidie aanvraagt bij de gemeente Den Haag. ROKI
heeft deze subsidie in 2014 ontvangen, maar deze wordt niet opgevoerd in de begroting, vanwege de
onzekere factor.
Sommige ROKI leden geven, in het kader van het 40 jarig jubileum in 2015, een donatie.
Ook de afdelingen hebben extra geld ingezameld voor het jubileumfeest, te weten:
Tennis: 1000 Euro, Sjoelen: 200 Euro, en Soos: 585 Euro. Het bestuur laat weten deze extra
donaties in het kader van het komend jubileum bijzonder op prijs te stellen.
De heer Zandijk constateert wederom een stijging van met name in de druk- en verzendkosten
van de INTERKORF.
De heer Zandijk zal dhr. V. Felix nogmaals aansporen de financiële zaken van de inmiddels
INTERKORF nr. 1 / 2016
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gestopte bridge afdeling op orde te brengen. Er is nog steeds geen duidelijkheid over inzage van het
financieel overzicht van deze afdeling. Op een door het bestuur op 14 november 2014 gestuurde
brief aan de heer Felix waarin verwezen wordt naar het huishoudelijk reglement van de ROKI is door
de heer Felix niet gereageerd. De heer Lokollo geeft aan dat, zolang de heer Felix niet reageert, de
zaak met betrekking tot de bridge afdeling binnen de ROKI niet afgesloten kan worden. De heer
Zandijk geeft aan dat op gegeven moment knopen moeten worden doorgehakt. Het bestuur zegt toe
dat de leden van de bridge afdeling binnenkort per brief over de stand van zaken worden
geïnformeerd. Dhr. Zandijk zou graag willen dat per 1 juni 2015 duidelijkheid over de (financiële)
situatie met betrekking tot de bridge afdeling moet zijn.

Benoeming kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren D. Geijsen en de heer H. Esser, brengt het rapport uit
en verleent decharge aan de penningmeester.
De kascommissie voor het komend verenigingsjaar bestaat uit de heren D. Lammerding en H. Esser.
Jubileum fotoboek
Dhr. Lokollo is reeds in 2009 begonnen met het samenstellen van het fotoboek ter gelegenheid
van het 40 jarig jubileumfeest. De heer Lokollo benadrukt nogmaals dat dit boek alleen is af te halen
op het komend jaarfeest.

Benoeming tot erelid
De ALV gaat akkoord met het voorstel mevrouw Hetty van der Geugten-Hoff te benoemen tot
erelid. De heer B. Lokollo heeft op 2 april 2015 mevrouw Van der Geugten-Hoff bezocht in het
Haaglanden ziekenhuis en haar gevraagd dit te willen accepteren.

Jaarfeest tevens jubileumfeest
De heer Lokollo geeft aan dat er, ondanks de promotie van de Feestcommissie, momenteel nog
niet veel inschrijvingen binnen zijn gekomen voor het 40 jarig jubileumfeest op zaterdag 6 juni 2015
in “De Leuningjes” te Poeldijk. Tijdens dit evenement zal ons bestuurslid René Monflis een cd met
favoriete ROKI nummers te koop aanbieden.
De heer F. Donse deelt mee dat hij nog de nodige Super 8 Films met daarop beeldmateriaal van
eerdere jaarfeesten heeft en dat hij deze beelden graag ter beschikking wil stellen aan het bestuur.

Website
De heer Dankmeyer informeert vervolgens de ALV over de ROKI website waar hij de redactie over
voert. Hij laat weten dat de ROKI website1 maandelijks tussen de 200 en 400 bezoekers telt. De
meeste trefwoorden die door de bezoekers van de website worden gebruikt zijn ROKI en
Nederlands-Indië. De website trekt ook gebruikers uit de Verenigde Staten, Australië, Canada en
Indonesië. De heer Dankmeyer ziet een toename van het aantal unieke bezoekers.

Planning activiteiten
De afgevaardigden van de afdelingen binnen de ROKI geven vervolgens een overzicht van de in
het lopende jaar 2015 te verwachten activiteiten.

Rondvraag
De heer Brooks vraagt hoe het kan dat zo’n klein aantal aanwezige leden tijdens de ALV, toch
besluiten kunnen worden genomen. De heer Dankmeyer laat weten dat het aantal aanwezige leden
er niet toe doet, het aantal leden dat aanwezig is, is bepalend en kan een besluit met 2/3e
meerderheid goed- of afkeuren.
Dhr. Fred Timmermans merkt op ROKI’s Erelijst in de INTERKORF (vaste pagina 19), maar een
rommeltje te vinden. Het valt de heer Timmermans op dat, met name bij de lid van verdienste, soms
wel en soms niet een jaartal staat. De heer Lokollo laat weten dat deze gegevens soms niet bekend
zijn en dat deze moeten worden opgezocht in het ROKI archief en/of oude exemplaren van de
INTERKORF.
Mevrouw Miranka Lazare vraagt het bestuur of het niet mogelijk is om extra publiciteit te krijgen in
de lokale bladen ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum. De heer Petit zegt toe contact op te
6
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nemen met de lokale periodieken, maar dat hij niks kan beloven, omdat het uiteindelijk de redacties
zelf zijn die bepalen wat er in de krant komt. Inmiddels is wel de redactie van Moesson benadert met
het verzoek melding te maken van het jubileumfeest en is contact opgenomen met de Haagse
redactie van het AD, Groot Rijswijk, de Rijswijkse Krant en Stichting Omroep Rijswijk.

Sluiting
De voorzitter maakt melding van het feit dat de muzikale omlijsting na de ALV in handen is van
René/Tony en Nancy van Hek. De muziek is een belangrijk aspect voor de komst van de leden en
zorgt altijd voor gezelligheid. De bingo en de verkoop van snacks vormen een kleine bijdrage aan de
kas van de ROKI.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 13.54 de vergadering en bedankt hij een ieder
die hier aanwezig was.

fin a n c ie e l j a a r ve r sla g 201 5
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ve r sla g se c r e ta r ia a t

Verslag secretariaat behorende bij agendapunt 4b van de
ROKI Algemene Ledenvergadering op 5 april 2016 in Ockenburgh Active te Den Haag van
13.30 tot 14.30 uur
Jaarverslag periode mei 2015 – april 2016
(na het aftreden van Gea Sinclair zijn de zaken waargenomen door de diverse bestuursleden)

Leden
Ledenbestand op 31 december 2015: 252 leden
Aantal nieuwe leden in 2015: 6
Overleden: 13 leden
Opgezegd: 5 leden
Geroyeerd: 9 leden volgens art. 2 lid 6 van het ROKI Huishoudelijk Reglement
Ledenbestand per 1 januari 2016: 233 leden

Bevriende verenigingen: 4 waarvan 1 vereniging is opgehouden te bestaan per 01 november 2015,
waarvan akte.

Bestuur
Tijdens voornoemde periode was de bestuurssamenstelling:
Ben Lokollo
: voorzitter
Henny Esser-Tuijnman
: vice-voorzitter
Arend Zandijk
: penningmeester
Gea Sinclair de Rochemont
: secretaris (tot 05/04/2015)
Peter Petit
: redacteur INTERKORF (tot 31/12/2015)
Peter Stern
: redacteur
René Monfils
: algemeen bestuurslid (tot 31/12/2015)
Fred Timmermans

: vormgever (vanaf december 2015)

Bestuursvergaderingen
- 15 mei 2015, Ton’s Eetcafé
- 8 juni 2015, evaluatie Jaarfeest, Kijkduin
- 6 augustus 2015, Sportraad
- 26 november 2015, Arend Zandijk
- 18 februari 2016, Peter Stern

Bijeenkomsten feestcommissie
(bestaande uit Ben Lokollo, Henny Esser, Arend Zandijk en René Monfils)
2 april 2015, Henny Esser
30 april 2015, Henny Esser
3 juni 2015, De Leuningjes

Bestuursvergaderingen met afdelingsleiders
20 oktober 2015, Ockenburgh Active
16 maart 2016

Algemene Ledenvergadering op 12 april 2015
Aanwezig: 35 leden
- bestuursleden: 6

INTERKORF
Interkorf is 4 x verschenen en wel in maart, juni, september en december 2015.
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Evenementen
- 7 soosmiddagen, (september-t/m april, met in mei een BBQ) in Ockenburgh Active te Kijkduin/Den
Haag.
- 40e Jubileum Jaarfeest op 6 juni 2015 in Partycentrum “De Leuningjes”.

Vertegenwoordigingen op Herdenkingen en Jaarfeesten
Stichting Herdenking 15 augustus 1945
- Herdenking bij Indische Plaquette in de Tweede Kamer
- 14 augustus 2015
Henny Esser
- Herdenking Japanse Capitulatie bij het Indisch Monument - 15 augustus 2015
Ben Lokollo, Arend Zandijk
TVR
- Kerstbal
- 19 december 2015
Ben Lokollo, Arend Zandijk
- Nieuwjaar party
- 16 januari 2016
Ben Lokollo, Arend Zandijk
VVGV
- Voorjaarsfeest
- 3 mei 2015
Arend Zandijk
- 65e Jubileum Jaarfeest
- 29 november 2015
Voltallig bestuur
- Kerst Soos
- 20 december 2015
Arend Zandijk
- Nieuwjaar Soos
- 31 januari 2016
Ben Lokollo, Henny Esser, Arend Zandijk
Peter Stern

ROKI overledenen op alfabetische volgorde:
1. mw. F.M.A. Crama-v/d Berg
2. hr. F.A.D. Donse
3. hr. D. Geijsen
4. mw. J.A. van Haver-Aarinksen van Menxel
5. mw. J.E. de Lanée de Betrancourt
6. hr. F.Ch. Saffrie
7. hr. L. Schild
8. hr. T. Snellen van Vollenhoven
9. hr. J. van Vaerenbergh
10. J.F. Westerkamp
11. hr. J. Winter
12. hr. Th.W. Worthington
13. mrs. H. Kraag (USA)

ve r sc hij n in g d a ta 201 6

Het tweede nummer van INTERKORF in 2016 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 copij voor het volgende nummer, uiterlijk 15 mei 2016.
Inleveren van de copij: copijroki@hotmail.com of Messchaertstraat 40, 2551 KR Den Haag.

INTERKORF nr. 1 / 2016

9

t e n n isA FD E LIN G
Op 8 december 2015 hebben wij van een zeer geliefd tennislid afscheid moeten
nemen.
Hij was altijd op de tennisbaan aanwezig. Tennis was zijn lust en zijn leven.
Wij hebben vaak om zijn grappen moeten lachen en ook als hij weer eens iemand
in de maling nam.
Wij zullen je missen.

Dick Geijsen

Wij hebben tot onze spijt een droevig bericht ontvangen, dat in de ochtend van 18
februari 2016 is overleden Henk de Wolf.
Hij was veel op de tennisbaan aanwezig. Tot oktober vorig jaar was hij voorzitter
van de tennisafdeling. Deze functie heeft hij moeten opzeggen, vanwege zijn
gezondheid. Henk de Wolf en Dick Geijsen waren vaak de grappenmakers, waar
menigeen heeft van genoten.
Wij gedenken je.

Henk de Wolf

Algemene leiding, Peter Stern en Fred Timmermans, budgethouder.
Assistenten: Theo Brook en Donald Lammerding.

Het tennis seizoen 2016 begint op 1 april. Onze eerste bijeenkomst zal zijn 6 april 2016. 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 2016.
De jaarcontributie is eveneens als vorig jaar niet verhoogd niet zwerver bedraagt € 65,00, maar voor de
zwerver is het bedrag € 140.00.
De contributies dienen voor 15 maart 2016 over gemaakt te zijn, te storten op bankrekening

NL25INGB0009358809 t.n.v. Roki tennis

Overzicht Activiteiten
18 mei
Openingstoernooi, Park Overvoorde met diner in een nader te bepalen restaurant.
Prijsuitreiking direct na afloop of in het restaurant.
13 juli
Midzomer toernooi + Roki- tennis rijsttafel
10 augustus
BBQ (saté/ lotek)
14 september Slottoernooi
12 oktober
Ledenberaad/ Karaoke.
Iedere woensdag vanaf 12.00 uur tennissen tot 15.00 uur voor de niet zwerver.
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D A M E S SJ OE LC LU B

Na 3 jaar ook mijn ervaring op papier gezet. Mijn naam is Riet van der Smeede.

Ik ben dus 3 jaar geleden in een warm knetternest gekomen, wat het nog
steeds is, maar erg hartelijk en gezellig. Het is net of je thuis komt. Wat een
lol kunnen wij hebben.

Floor Schnezler is meestal de grote winnares (vindt ze niet altijd leuk hoor!),
doch het is Hetty Stoop toch gelukt haar een keer te verslaan met sjoelen
en kaarten op één dag. Wat hadden wij een plezier met z’n allen.

Tijdens het kaarten (Black Widow) hoef ik eigenlijk niets te zeggen, want ik
geniet van alle verhalen om mij heen.

Op 18 december 2015 was voor mij een dag om niet te vergeten. Hetty Stoop had gezorgd voor een
“klein koud buffet”, verzorgd door slagerij ’t Boektje uit Den Haag.

Heerlijk gevulde schalen. Het zag er fantastisch uit en wij hadden weer een gezellige middag met zijn
allen.
Zo, dat is het wat mij betreft en ik hoop dat ik het nog lang en gezellig mag hebben in deze club.

Riet van der Smeede

B OWLIN G A FD E LIN G

Op1 februari 2016 beëindigde Dana (onvrijwillig) haar
dienstverband bij Bowling Ockenburgh. Dana heeft
inmiddels elders emplooi gevonden namelijk bij de
Bowling op Scheveningen.
Er werd door de bowlende Rokianen op dinsdag 26
januari jl., spontaan, voor Dana met een enveloppe
rondgegaan. De wedstrijd werd even stilgelegd om Dana
in aanwezigheid van de Roki spelers de enveloppe met
inhoud te overhandigen.
Een dankwoord werd hierbij door Peter Stern
uitgesproken. Dana en vele vrouwelijke spelers hielden
het niet droog, en helemaal niet toen Dana door de
menigte nog luidkeels toegezongen werd: Dana Bedankt,
Dana bedankt, Dana Dana Dana bedankt!
INTERKORF nr. 1 / 2016
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D a g t r ip n a a r ke u ke n hof

Op vrijdag 22 april a.s. wordt er door ROKI na lange tijd weer een “uitje” georganiseerd. We
brengen deze dag een bezoek aan het Keukenhof te Lisse. Elk jaar staat het Keukenhof in het teken
van een ander thema.
Het Thema voor 2016 is “De Gouden Eeuw”, de periode waarin Holland rijk werd door de
wereldwijde handel. Hoogtepunt is het bloemenmozaik naast het Oranje Nassaupaviljoen.
Dit mozaik toont een Delfts Blauwe tegel waarin de handel over zee en rijke Amsterdamse
grachtenpanden zijn afgebeeld.

De kosten van het “uitje” bedragen € 30,00 per persoon. In dit bedrag is inbegrepen het vervoer per
bus van Connexion naar het Keukenhof visa versa, het entree bewijs van het Keukenhof en een
kopje koffie of thee bij aankomst.

Aanmelden voor deze dag kan uitsluitend door overmaking van het verschuldigde bedrag naar

rekening NL66INGB0002991773 t.n.v. ROKI onder vermelding van de namen van de
deelnemer(s). U bent pas aangemeld als het geld bijgeschreven is!
Dus als u zich wilt aanmelden met 2 personen, dan maakt u over € 60,00 (2x €30) en u vermeldt in
de omschrijving ‘22/4 hr X en Mw Y’.

Opgelet: annuleren van de reis tot 7 dagen vóór vertrek, derhalve tot en met 14 april a.s., is mogelijk.
De reissom wordt u dan volledig terugbetaald. Annuleren nà 14 april a.s. is uiteraard wel mogelijk,
maar u dient dan zelf voor een vervang(st)er te zorgen die in uw plaats meegaat. Nà 14 april vindt er
derhalve géén restitutie plaats van de reissom!

Sluitingsdatum van aanmelding is op 1 april a.s.!

Dit “uitje” is in eerste instantie uitsluitend bedoeld voor ROKI leden. In de bus kunnen max. 50
personen. Mochten er ná 1 april toch nog lege plekken zijn in de bus dan kunnen deze worden
opgevuld door andere belangstellenden.
Programma ziet er die dag als volgt uit:

- 09.30 u verzamelen in het WinkelCentrum Savorinlohmanplein
- 10.00 u vertrek naar Keukenhof van het Savorinlohmanplein, Den Haag
- 10.45 u aankomst Keukenhof
- 11.00 u ontvangst/koffie Keukenhof
- 12.00 u start rondleiding Keukenhof
- 13.30 u einde rondleiding Keukenhof; Ná het einde van de rondleiding heeft u voldoende tijd om te
gaan lunchen (eigen rekening!) en/of het Keukenhof op eigen gelegenheid te bezoeken!
- 16.00 u vertrek vanaf het verzamelpunt (wordt u in de bus verteld!) naar Den Haag
- 17.00 u verwachte terugkomst in Den Haag, Savorinlohmanplein

Een suggestie is om na terugkeer in Den Haag bij Jasmin Palace met zijn allen te gaan eten van het
buffet. Uiteraard voor eigen rekening. Nadere informatie hierover krijgt u op de dag zelf in de bus!
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40 j a r ig j u b ile u m

Het jubileumboekje door Ben
Lokollo uit de archieven bijeen
gezocht en de muziek CD gemaakt
door René Monfils is nog verkrijgbaar
bij het bestuur, voor het luttele bedrag
van

Dick Geijsen

in m e m or ia m

Geboren 1939
Overleden 8 december 2015

€ 5.00 per stuk

Nono Worthington

Geboren 1925
Overleden 10 december 2015

Frans Donze

Joke van Haver

Mw. A.E.E. Kraag

Henk de Wolf

Geboren 1926
Overleden 26 december 2015

Geboren 20 juni 1928 te Djogdja
Overleden 15 december 2015
Elmonte California. (USA)

Geboren 1924
Overleden 20 december 2015

Geboren 1942
Overleden 18 februari 2016

N ie u we r ok i le d e n

J. Boon

Dory van Welsen

H.C. Boon-Hoefakker

Ronald van Stuwe

Aangemeld voor de
tennisafdeling

Aangemeld voor de
tennisafdeling
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Aangemeld voor de
tennisafdeling

Aangemeld voor de
bowlingafdeling
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r oki’ s e r e lij st

Ere-voorzitter:

W.M. Westerkamp † (1979)

Buitengewoon
lid van verdienste:

Mw A.C. Deighton (2002)

Ere-lid:

Lid van verdienste:

C. Beloni † (1990)
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. 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), F. Saffrie † (5/2012), H. Kempff † (2014)

u it n od ig in g voor a fd e lin g s c oör d in a t or e n

De vergadering met de afdelingscoördinatoren wordt
gehouden op 15 maart 2016, om 14.00 uur op de bowling
Ockenburgh Active.

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
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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

Contact

Middenzwet 23
Wateringen

T 06 - 272 47 091
E m.terlaak@orchidee.nl

Routebeschrijving
en verzorgingstips
www.orchidee.nl

Openingstijden

Donderdag: van 10.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: van 9.00 tot 12.00 uur

Speciaal voor u hebben wij

 Topkwaliteit Phalaenopsis
 Vele frisse kleuren
 Spraakmakende arrangementen
 Direct meenemen of op bestelling
 Voor uzelf of als cadeau
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Contact gegevens:

Fysio Medisch Centrum Den Haag

Fysio Medisch Centrum Rijswijk

Openingstijden:

2563 AA Den Haag

2288 ER Rijswijk

Di

Laan van Meerdervoort 211-L
Tel. 070 - 205 73 73

E-mail: info@fysiomc.nl

16

Visseringlaan 18

Tel. 070 - 406 35 45

E-mail: info@fysiomc.nl

Ma 07:00 – 18:30

07:00 – 18:30

Wo 07:30 – 18:30

Do 07:00 – 18:30
Vr

07:00 – 17:30

INTERKORF nr. 1 / 2016

