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voorwoord

Afgelopen dagen zijn we weer geconfronteerd met de gruwelen van WOII.
Documentaires, films als “Schindlerlist”, “Saving Pivat Ryan”, “Band of Brother”

onderstrepen de gruwelen van de oorlog.

De dodenherdenking op 4 mei en de Bevrijdingsdag op 5 mei. In de 2 minuten
overdenking zijn we allen op onze eigen manier met deze perioden bezig. Voor menig
Indische Nederlander is de bevrijdingdag pas op 15 Augustus 1945, wanneer we de
capitulatie van Japan vieren. Elk Indische Nederlander, is wel betrokken geweest en
heeft aan denlijve meegemaakt wat de Japanners ons hebben aangedaan. Denk
hierbij aan de martelingen die mijn vader heeft ondergaan bij de Kempei Tai (Japanse
gestapo). Denk ook aan mijn schoonmoeder, die 3 weken voor de bevrijding in
vrouwenkamp Bankinan Sumatra overleed. Heb haar helaas niet mogen kennen, ze
liet 4 kinderen onverzorgd achter. In de Bersiap tijd, kwamen vele mensen die de
Japanse kampen hadden overleefd, op een gruwelijke wijze om door de Pamuda’s
(Indonesische vrijheidstrijders). 

Van de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 van Nederland aan de
Verenigde Staten van Indonesië (Republik Indonesia Serikat (RIS), bestaande uit 16
deelstaten, o.a. de Republik Indonesia (Java), Negara Indonesia Timur (Oost-
Indonesië), tot welke deelstaat de Daerah Maluku Selatan op 11 maart 1947 voorlopig
en voorwaardelijk was toegetreden.

Soekarno had lak aan de soevereiniteitsoverdracht en riep op 17 augustus de
Republiek Indonesië uit. Alle 16 deelstaten werden door hem geannexeerd. De
Republiek der Zuid Molukken (RMS) proclameerde op 25 april 1950. De gewapende
strijdt tegen de TNI (Tentara Nasional Indonesia) duurde tot 1954. In ballingschap in
Nederland strijd de RMS nog steeds voor haar erkenning. Op 24 juni verklaarde de
Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht dat de “Republiek der Zuid
Molukken” terecht de onafhankelijkheid heeft uit geroepen en gerechtigd is die
onafhankelijkheid tegenover iedereen te handhaven.

Vele Indische Nederlanders verloren hun moederland,
Molukkers hun vader- en moederland.

Uw voorzitter 
Ben Lokollo

Inmiddels is er na de ALV van 5 april j.l. door Voorzitter en Vice Voorzitter gesproken met de heren
Bob Geijsen en Roy ten Hoorn en zijn beiden toegetreden tot het bestuur van ROKI. 
Een warm welkom en veel succes en wijsheid gewenst!

van de bestuurstafel
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11 juni 2016
Doordat er astbest is gevonden in de Leuningjes, kunnen wij daar voor ons 41e Jaarfeest 2016
voorlopig niet meer terecht.

Nieuwe locatie is
Schakenbosch, Kelapa Muda, Veursestraatweg 185 2264 EG Leidschendam

Van de redactie

aankondiging jaarfeest

Belangrijke informatie
Entree leden : € 11.00 p.p.

Entree niet-leden : € 15.00 p.p.

Maaltijdprijs : € 14.00 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 toegangskaarten en maaltijden dienen
vooruit te zijn voldaan.
Aanmeldingen tot 4 juni

Programma
Aanvang 15.00 uur
Sluiting 22.30 uur

Muziek wordt verzorgd door de Band

Relight

De catering
wordt verzorgd

door:

LESTARI

Beste ROKIANEN, 

Het geplande bezoek aan de Keukenhof kon helaas wegens geringe belangstelling niet doorgaan.
Op de sluitingsdatum 1 april j.l., hadden er zich slechts 17 personen aangemeld. We hadden
tenminste 10 deelnemers meer nodig om uit de kosten te komen. 
Aangezien wij tot en met 1 april de busmaatschappij Connexion kosteloos konden afzeggen, werd
deze dagtrip geannuleerd.
Wij proberen het volgend jaar op 21 april (!) gewoon weer!

ROKI ontving onlangs een brief van een bezorgd ROKI lid m.b.t. cyber criminaliteit, zoals b.v. het
‘hacken’ van PC’s, Phising mails etc.

Omdat het mogelijk is dat ook bij andere ROKI leden deze angst leeft, meen ik er goed aan te doen
de belangrijkste punten van het antwoord van ROKI aan briefschrijver met U te delen.

ROKI vermeldt op haar website uitsluitend email adressen van degenen die hier geen bezwaar tegen
hebben.
Adreslijsten van haar leden vermeldt ROKI niet op haar website.

ROKI maakt gebruik van ‘distributielijsten’ oa van alle leden, van de bowlers en tennissers.
Waren voorheen de email adressen in een bericht aan de (sport) leden in het bericht zichtbaar, thans
niet meer aangezien de e-adressen nu vermeld worden in het ‘kopje’ BCC (= blind copy!).

Peter Stern



ALGEMENE LEDENVERGADERING 05 april 2016 
(voorafgaand aan de SOOS, zie ook de notulen ALV 2015 onder 2)

Aanwezige Bestuursleden:
Voorzitter - dhr. B. Lokollo

Vice-voorzitter - mw. H. Esser
Penningmeester - dhr. A. Zandijk

Secretaris - vacant
Alg. Bestuurslid - dhr. P. Stern
Alg. Bestuurslid - vacant
Alg. Bestuurslid - vacant

Aantal leden aanwezig: 40    

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 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. Bij de beginbalans (1

januari 2015 onder activa 2015, ontbreekt het kas saldo, dit moet zijn € 847,64 (staat abusievelijk
onder aan de kolom).

Er is een relatief klein negatief saldo over het boekingsjaar 2015 van € 37,95.
Het 40 jarig Jubileum Jaarfeest is afgesloten met een verlies van € 587,80. Voor de ALV gehouden

12 april 2015 geeft een negatief saldo van € 178,00.
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 Victor Felix en de Voorzitter. Eerstgenoemde
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was van mening dat een dergelijk schrijven aan de 10 leden van hem, leider van de Bridgeafdeling,
moet uitgaan. Voorzitter 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.
Voorzitter 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
De 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 middagen altijd doorgaan, er is nooit een stop.
De laatste soos-middag vindt plaats op 3 mei a.s. en deze 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 de 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 worden 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.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.20 uur de vergadering en wenst iedereen nog gezellige middag toe.
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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!

Indië Herdenking 15 augustus 2016

De herdenkingsplechtigheid bij het Indisch Monument aan de Prof. Teldersweg in Den Haag start
om 12.00 uur. Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid is er een bijeenkomst in het World
Forum van 10.00 uur - 11.30 uur! 

in memoriam

ziekenboeg

Co Schnezler is op 5 mei 2016 op 87 jarige leeftijd overleden. 

Heb nog langgeleden met Co gevoetbald bij NIVO in het veteranenteam, in
Rijswijk.

Co heeft ook in Nieuw Guinea gezeten. En maakte vele video opnamen van
ROKI.

Wensen Floor veer sterkte toe.

Ben Lokollo

Max Deuning op 90 jarige leeftijd overleden

Max & Hennie waren graag geziene gasten op onze Soos middagen.

René Monfils speelde dan hun favoriete Jivenummer, waarop zij dansten.

We wensen Hennie & familie sterkte toe bij het verlies van Max.

15  augustus 2016



De plechtigheid duurt ruim een uur en wordt
afgesloten met het defilé langs het monument. 

Het programma wordt op dit moment nog uitgewerkt
en verschijnt op de website van de Stichting
Herdenking 15 augustus 1945, zodra het bekend is.
We mogen er evenwel van uitgaan dat het
programma niet afwijkt van dat van vorige jaren, met
dien verstande dat men dit jaar opereert vanuit het
World Forum. Dit betekent dat voorafgaand aan de
herdenking er in het World Forum een
ochtendprogramma is en aansluitend aan de
herdenking er in het World Forum een samenkomst.
Vervoer per bus van en naar het Indisch Monument
zal tegen 12.00 uur vanaf het World Forum
plaatsvinden.

Aan het bijwonen van alleen de herdenking bij het
Indisch Monument zijn geen kosten verbonden. Voor
het bijwonen van het middagprogramma incl. lunch in
het World Forum worden administratie- en
lunchkosten gerekend.

Hi Rokianen,

mag ik mij voorstellen, ik ben Bob Geijsen en er is mij door uw voorzitter
Ben Lokkollo gevraagd om tot algemeen bestuurslid van Roki toe te treden.

Even in het kort;

ik ben in Semarang geboren Nederlands Indië op 6 augustus 1935.

Heb 5 jaar in Hollandia (Nieuw Guinea) gewoond bij mijn ouders op de
politieschool Base-G van 1946 tot 1951.

Daarna naar Nederland.

De zeevaartschool gedaan waarna ik ben gaan varen bij de koopvaardij.

Heb bij de Koninklijke Marine de opleiding koopvaardijkanonnier gevolgd en ben na mijn
dienstplicht teruggegaan naar de koopvaardij waar ik in diverse rangen als scheepswerktuigkundige
heb gevaren van leerling tot hoofdwerktuigkundige.

Ben na 41 werkzame jaren op zee in 1995 met de vut gegaan. Ik heb nooit aan de wal gewerkt en
tot op heden mis ik de zee nog steeds. Mijn broer Dick Geijsen heeft mij in zijn leven geïntroduceerd
bij Roki. Ik zal mij inzetten voor Roki en wil het bestuur bedanken voor het vertrouwen in mij.

Mvg: Bob Geijsen.
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Op dinsdag 5 april hebben wij een gezamenlijke middag gehad met het hoofd bestuur. Eerst de
Algemene Leden Vergadering en daarna aansluitend de Soos.

Na de vergadering was er voldoende tijd voor een bingo en een dansje op de muziek van René en
Tony Monfils.

De gebruikelijke gado-gado met lontong met saté kwam deze keer van Jody Koymans en was
heerlijk.

Op 3 mei was het dan zover, de jaarlijkse BBQ ter ere van de afsluiting van het seizoen. Gelukkig
een grote opkomst, de meeste mensen hadden zich van te voren opgegeven om mee te eten.

Daniëlle en Andy van Ockenburg Active hebben geweldig hun best gedaan. Er was ruim
voldoende voor iedereen salades, patat, stokbrood met kruidenboter,worst, kip en sausjes. De saté
kwam wederom van Jody.

Edith Zandijk had nog extra twee overheerlijke pannen met saté-saus gemaakt.

Dit was ook een mooie gelegenheid om het personeel van Ockenburg Active in het zonnetje te
zetten in de vorm van een enveloppe met inhoud voor hun geweldige inzet en medewerking het
afgelopen seizoen. Jongens en meiden bedankt!

Ook willen we onze vaste vrijwilligers bedanken voor hun hulp, die ook dit soos jaar weer
meegeholpen hebben.

Al met al een geslaagde afsluiting.

Een hele fijne zomer gewenst en tot 6  september.
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Enig sjoel-nieuws.

Veel nieuws heb ik eigenlijk niet te vertellen. Over zieken ga ik niet
spreken, wel kreeg ik op 6 mei j.l. een telefoontje van Floor Schnezler dat
haar lieve man Co Schnezler in de nacht was overleden.

Ik wens haar, ook namens de leden heel veel sterkte toe. Ze zal hem
vreselijk missen.

Overigens gaat het goed met de club, enkele zieken daar gelaten.
Maud Francis ligt momenteel in het ziekenhuis. Wij wensen haar veel

sterkte toe.

Dan wil ik even een rectificatie doorgeven. Ik denk dat eenieder daar overheen heeft gelezen, toch
wil ik dat even recht zetten.

In de vorige krant heeft één van de sjoelldames een stukje geschreven en daarin is een foutje
geslopen. Er stond in de tekst van mevrouw Riet van der Smeede op de tweede regel het woord
“knetternest”. Dit had moeten zijn “kwetternest”. Voor velen onbelangrijk, maar voor diegene die het
geschreven heeft toch wel prettig als dit via deze krant wordt gerectiviceerd.

Overigens ben ik van plan om eind mei met de dames de gezamenlijke maaltijd (lopend buffet) te
gaan regelen in PASAR MAKAN in Rijswijk. Het is een toko, waar je ook gezellig kunt gaan eten. Ik
ben er zelf al een paar keer geweest en ik moet zeggen dat het eten er goed uitziet en het smaakt
ook erg lekker, maar over smaak valt niet te redetwisten. Er heerst een gezellig sfeertje. En na de
maaltijd ga ik de dames Tjendol aanbieden, die heel goed van smaak is. De meesten onder ons
weten wel wat Tjendol is: een lekker drankje met “groene” glibbertjes, drijvend in een mengsel van
kokosmelk en bruine suiker. Zien jullie dat al voor je?? Enfin laten wij maar hopen dat alles naar
wens zal verlopen.

Rest mij nog u allen een prettige en zonnige vakantie toe te wensen.

Groeten van Hetty Stoop-van Gent.

Op 6 april is ons tennisseizoen weer begonnen. Er waren voor de eerste keer in seizoen 2016 veel
leden aanwezig. Het weer was niet zo geweldig, maar tussen de regenbuien door hebben wij toch
kunnen spelen tot 14.00 uur. Er waren ook spelers die ondanks de regen door zijn gegegaan tot
14.30 uur. Daarna begon het te hozen.

Het openings toernooi dat gehouden zou worden op 18 mei is verplaatst naar 25 mei. Dit toernooi is
alleen voor Roki-leden. Op andere toernooien is het wel toegestaan om introducees mee te nemen.

De volgende activiteiten zijn:
13 juli Midzomer toernooi = tennis rijsttafel
10 augustus BBQ (sate/lotek)
14 september Slottoernooi
12 oktober Laatste tennisdag voor Roki niet-zwervers met daarna Ledenberaad en Karaoke als
afsluiting met erwtensoep van Truus.
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INDOOR TENNIS RHIJENHOF 2015-2016 
Het winter tennisseizoen in Rhijenhof Wateringen indoor, werd door de woensdagochtendgroep en
partners, afgesloten met een diner bij Berg & Dal. De Rhijenhofgroep 2015-2016 bestond uit: Captain
Peter Emmel, Walter Emmel, Henny Esser, Arend Zandijk, Piet Lommers, Siang Tan, Marcel Fens &
Donald Lammerding (reserves), Dick Geijsen†, Henk de Wolf†, en Ben Lokollo. 
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Als bijlagen een paar fotootjes van het verjaarsfeestje van mevr. Hillebrandt. Ondanks dat ze 100 jaar
iwerd, is zij nog heel helder van geest en dankte zij voor de kaart die zij van ROKI heeft ontvangen
en ook voor de orchidee in vaas die Janneke haar heeft aangeboden.
De lunch was uitgebreid en heel smakelijke. Vier generaties Hillebrandt waren op de party. Wieteke
heeft een kleine “one womanshow” gegeven.

Groet, René

Op 5 mei vierde mw Hillebrandt haar 100-ste verjaardag.
Namens ROKI werd haar een orchidee in een mooie vaas en wenskaart overhandigd door Janneke
Izendoorn. 
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Zwemmen in  Soerabaja 

En dan opeens weet ik weer: zwemmen. Ik zou kunnen gaan zwemmen, dat is zo heerlijk in de
zomermaanden. De warmte in Nederland is vaak benauwend en dan is een plons in koel water zo
lekker. Maar ik ga niet naar het zwembad. Niet meer. Tenzij ik naar het Oranje Hotel terug kan. 

In 2008 reisde ik over Java, dan hier, dan daar. Het was voor de Stichting Halin, en overal waar ik
kwam, deed ik interviews voor het boek dat ik zou schrijven. Ook in Soerabaja sprak ik met warga
negara’s, degenen die in Indië waren gebleven en met wie het minder goed was gegaan. Daardoor
was het soms wel gek dat ik in een luxe hotel met zwembad verbleef, het contrast kon scherp zijn.
Van te voren had ik besloten dat ik elke dag wilde zwemmen, om mijn hoofd leeg te kunnen maken.
Toen zwom ik in Nederland ook vaak. Zo kwam ik dus in die hotels.

Daar lukte het wonderlijk goed wat ik hier niet meer durf. Daar: de rust en veiligheid, waardoor ik
eindeloos heen en weer kon zwemmen, van binnen steeds kalmer na een dag met moeilijke
gesprekken. En dan voelen hoe mijn belangstelling weer uitging naar die prachtige omgeving, naar
de geschiedenis van dat Oranje Hotel- ook voor de oorlog, toen al toch. 

Zo zou ik ook in Nederland willen zwemmen. Maar ik durf niet meer. De zwembaden hier zijn vol van
schreeuwende jeugd, die een juffrouw als ik graag pesten. Ik draag een badpak en een badmuts,
enfin, dan weet u het wel. En echt toezicht waar je wat aan hebt bestaat hier nauwelijks. Misschien is
daardoor mijn belangstelling voor zwembaden in Indië wel gegroeid. O, die zwembaden! Waarom zijn
daar nog geen duizend boeken over verschenen? Oases van plezier en ontspanning voor hele
families tegelijk, en er waren altijd sportievelingen die gewoon wilden zwemmen. Op de oude foto’s
zie ik ook vrouwen met een badmuts, dat stelt me dan gerust. Het enige dat ik nodig heb is een
tijdreismachine en tot ik die bezit, reis ik terug in mijn verbeeldingskracht. 

Maar ooit, ik weet alleen niet wanneer, hoop ik terug te kunnen gaan naar het Oranje Hotel. Het heet
nu anders, dat weet ik wel. Veel is nu anders. Maar wat bleef, is de tropenhemel, de donkere nacht,
de vreugde van daar te zijn, bij elk baantje in het zwembad, heen en weer, heen en weer. 

Vilan van de Loo
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Hier een klein verhaaltje over het 8-pins bowlen.
Het was een gezellig toernooi, er werd door drie mensen een 300 game gegooid.
Het is de eerste maal dat er door een vrouw hoger gegooid werd dan een man.
De personen die een 300 game gegooid hebben zijn de dames Janneke Izendoorn en Ria Schild.
Janneke heeft ook de hoogste serie gegooid.

Na afloop zijn we weer gaan eten bij het chinese restaurant “Jasmine Palace” waar het weer erg
lekker en gezellig was.
De regelaars werden ook verrast voor hun inzet bij het bowlen.
Ook kwam er nog een lid van het hoofd bestuur gezellig een hapje mee eten, n.l. Mw. H. Esser-
Tuijnman. 
Kortom het was weer een geslaagd toernooi.

Wim Haak  
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BOWLINGAFDELING     

ROKI bowlen 10-05-2016
Heren 1e 2e 3e tot Dames 1e 2e 3e tot

1 Arie Spreeuw 300 265 265 830 1 Janneke Izendoorn 296 300 277 873

2 Gustaaf Flu 263 263 274 800 2 Ria Schild 244 211 300 755

3 Peter Stern 228 264 252 744 3 Hetty Geijsen 186 248 275 709

4 Rinze Vonk 240 233 265 738 4 Jane Hartrop 202 239 249 690

5 Renee Monfils 213 222 237 672 5 Winny v. Zwieten 202 233 221 656

6 Carl Hartog 223 225 189 637 6 Miranka Lazare 260 223 146 629

7 Wim Peltzer 228 181 221 630 7 Ineke Visser 262 176 187 625

8 Guus Vennik 260 184 181 625 8 Margo Chan-Jong 203 144 242 589

9 Donald Lammerding 169 297 148 614 9 Grace Stern 181 249 151 581

10 Kees Hoddenbagh 207 210 184 601 10 Peggy Nijland 236 158 140 534

11 Wim Haak 242 201 152 595 11 Loes Bakker 192 145 165 502

12 Rein Oosterbos 185 202 206 593 12 Joke Hartog 161 210 126 497

13 Fred Timmermans 140 240 170 550 13 Minny Baker 142 185 162 489

14 Marcel Fens 207 180 135 522 14 Leny Huf 158 174 110 442

15 Wim Ekkers 144 172 184 500 15 Herta v.d. Linden 122 152 134 408

16 Jan Bakker 134 144 161 439 16 Els Wilmot 100 122 128 350

17 Ronald Stuwe 127 174 99 400 17 Tatie Reinhart 74 116 105 295

18 Carl Neys 0 18 Ria Krouwel 0

19 Rinus Willkomm 0 19 Tilly Snellen 0

20 Victor Felix 0 20 0
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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), F. Saffrie † (5/2012), H. Kempff † (2014)

Mevr. H. van der Geugten-Hoff,  Nieuwendamlaan 1   Flat 34,  2547 JG Den Haag

roki’s  erelijst

roki activiteiten

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

adreswijziging
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Contact gegevens:
Fysio Medisch Centrum Den Haag Fysio Medisch Centrum Rijswijk Openingstijden:

Laan van Meerdervoort 211-L Visseringlaan 18 Ma 07:00 – 18:30

2563 AA Den Haag 2288 ER Rijswijk Di 07:00 – 18:30

Tel. 070 - 205 73 73 Tel. 070 - 406 35 45 Wo 07:30 – 18:30

E-mail: info@fysiomc.nl E-mail: info@fysiomc.nl Do 07:00 – 18:30

Vr 07:00 – 17:30
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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

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

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


