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Komende geplande evenementen, 
 

In het woord sociëteit zit het woord sociaal, het onderling omgaan met elkaar.  Dit is na de uitspraak 

van de Minister van Justitie zwaar beperkt.  Anonymus kan niet bieden wat hij moet doen. 

Het voorjaarsfeest met als hoofdmotief de komende Olympische spelen (die niet doorgaan) zal 

eveneens niet doorgaan. 

Nog steeds staat de familiedag in juni op het programma. Echter de voorbereidingen  

stagneren doordat Archeon gedwongen gesloten is. Nader bericht volgt. 

 

 

Van het Bestuur 
Bijdrage: Aad Meuldijk, voorzitter 

 

Beste Soosleden, 

 

Dit is de eerste wekelijkse Nieuwsbrief van de Sociëteit nu deze vanwege het Coronavirus zeker tot 

1 juni van dit jaar gesloten zal zijn. Het doel ervan is om goed contact met de leden te kunnen 

houden tijdens deze “slimme”  Lock Down. Dat willen we doen door wekelijks informatie te 

verstrekken met mededelingen van het bestuur en om ervaringen en tips te delen van andere leden 

die verband houden met deze periode.  De frequentie van 1 keer per maand is te laag voor dit doel, 

vandaar dat de Nieuwsbrief tijdelijk wekelijks zal verschijnen.   Sipke van der Werf is tijdelijk 

toegevoegd aan de bestaande redactie.  Bijdragen voor de wekelijkse Nieuwsbrief kunnen jullie 

aanleveren bij de redactie.  Ik hoop met jullie dat deze wekelijkse Nieuwsbrief een korte 

verschijning zal krijgen en dat we weer spoedig onze soosactiviteiten kunnen oppakken. Voor 

zolang: Houd je aan de aanbevelingen en blijf gezond. 

 

 

Het Gezelschap Anonymus 
Bijdrage: Sjoerd van der Veen  
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De organisatie van de dag voor het Prinses Beatrix fonds op 9 september verzoekt de leden om hulp 

om deze dag tot een succes te maken. 

Heeft u kennissen met een goed hart, die ons gebouw en de sfeer willen zien en meemaken, dan kunt u 

hen uitnodigen voor 9 september door middel van een speciale flyer.  Die flyer kunt u aanvragen bij 

Sjoerd van der Veen tel 0703551484.  Vermeld wel het aantal gewenste flyers.  

Voor een nieuw evenement denken wij aan het organiseren van een zogenaamd “tall ship” festijn. 

We proberen op 12 augustus een Marine dag te regelen om Sail Amsterdam op een specifieke manier 

gedeeltelijk te kunnen meemaken.   

Een invulling voor die dag is nog niet gemaakt, maar een ”blauwe hap” en een oorlam zullen niet 

ontbreken. 

 

 

 
Aspirant-leden. 
Hieronder een overzicht van alle aspirant-leden. Op de website van de leden kunt u alle gegevens 
lezen van deze toekomstige leden. 

Paul Stoffels     sinds 1-11-2019 
Alexander Guerquierre sinds  1-3-2020 

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

In de komende weken zijn de volgende leden jarig: 

 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

Dave Salomons (31 maart) 

Jeen Pot (31 maart) 

Bram Abbas (9 april) 

Rob Jansen (11 april) 

Peter van Ruijven (12 april) 

Willem klomp (13 april) 

Daniel Schutterop (18 april) 

 

Hein Mulder (18 april) 

Harry Bovenlander (23 april) 

Folkert Boonstra (23 april) 

Sjoerd van der Veen (24 april) 

Jeroen Linde (28 april) 

Paul Groot (30 april) 

 

Leden nieuws 
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Alle activiteiten en evenementen van de sociëteit zijn tot 1 juni afgelast vanwege de Corona 

virus  

Hieronder de actuele stand van activiteiten. 

 
9 september    Goede doelendag 

19 dec.      Kerstdiner 

 

 

 

 
In deze rubriek komen de bijdragen van diverse leden in het kader van 
onderlinge communicatie tijdens de intelligente “ Lock Down periode a.g.v. de 
Corona virus. 

 
Pieter Prins 
 
Praktische tips voor deze periode 
Beste vrienden, 
  
Er spelen heel veel zaken op de financiële markten als gevolg van het coronavirus, we zitten in 
een zware recessie.  Op termijn de problemen m.b.t. de pensioenen en de verwachte dalingen op 
de huizenmarkten. 
Nu de problemen bij bedrijven, ZZP’ers en particulieren i.v.m. het wegvallen van omzet en 
inkomen. (zie punt 5.)   
Daarnaast zijn er de ongelofelijke bewegingen op de aandelenbeurzen (zie punt 4.) en afgeleide 
markten (hypotheekmarkt, rentemarkt, valutamarkt, oliemarkt etc.). 
  
Vooral je/de gezondheid (stay safe) is nu het belangrijkst. 
  
Wat kan je (financieel) doen om zo min mogelijk kans te maken op infectie (de punten 1., 2. en 
3.)? 
  
Allereerst: probeer zoveel als mogelijk digitaal te doen (waar dat mogelijk is) en blijf thuis. 

1. Installeer Teams, Meet, Zoom of face-time om met familie, vrienden en (financiële) 
adviseurs te kunnen overleggen. 

  
2. Installeer Tikkie. Steeds meer ondernemers en personen vragen of je per tikkie wil 

betalen. Je verliest de kans op infectie. 
Hoe installeer je tikkie en hoe kan je leren hoe daarmee om te gaan: 
https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/tikkie 

 

Agenda 2020 

 
 

Voor leden, van leden en door leden 

 
 

https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/tikkie
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3. Probeer contactloos te bankieren. Daarmee verklein je de kans op infectie. 

Zie de uitleg in bijgaande site:    
https://www.pin.nl/consument/contactloos-betalen-met-betaalpas-of-mobiele-telefoon/ 
De cumulatieve limiet voor contactloos betalen is verhoogd naar euro 100 

  
4. Denk eens aan het starten van een effectenportefeuille voor je (klein)kinderen. Natuurlijk 

alleen als je denkt dat de wereld deze crisis niet meer te boven komt is dat geen goed idee. 
Anders zal er binnen een half jaar zeker een kans/kansen komen. De analisten van mijn 
werkgever denken dat het idd nog iets te vroeg is maar wees alert. De AEX stond in sept. 
2000 701. Op 14 feb. 2020 632. Nu 431. De Dow Jones stond op 14 feb. 2020 29.398 en nu 
19.000. Dit is nog nooit in deze mate voorgekomen. We weten echter er komen altijd weer 
betere tijden, na regen komt zonneschijn en na de crisis zal er veel verbeteren. De praktijk 
leert dat niemand nu durft in te stappen maar als het bloed door de straat loopt moet je 
juist instappen als belegger! Zie de actuele grafieken en koersen 
op:  https://www.beurs.nl/indices/aex/ 
Het openen van een effectenrekening kan vrij eenvoudig online bij diverse banken. 

  
5. Verder heeft de regering (met de banken) een groot pakket van maatregelen 

aangekondigd. Zie de bijlage. Ik kan bevestigen dat daar door de regering met alle banken 
nu heel hard aan gewerkt wordt om dit z.s.m. te effectueren. Dat betreft vooral 
ondernemers, zzp’ers en mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. 

  
6. Ten slotte: denk aan je testament/wilsbeschikking. Leg veilig vast waar familieleden 

(financiële) zaken kunnen vinden (met wachtwoorden, codes en/of sleutels). Doe vast je 
jaarlijkse vrijgestelde schenkingen. Vergeet je belastingaangifte voor 1 mei niet. 
 

Zijn er vragen of opmerkingen 
Jullie weten mij te vinden 
Pieter Prins 
0651235076 
pieterprins@live.nl 

  
 
Hans Eijzenbach 

Abrupt einde van onze reis Algarve & Coto Doñana (13-03 t/m 17-03) 

Op vrijdagmiddag, wandelend op de boulevard in El Rocio (Andalucia) kwam er een telefoontje uit 
Salamanca van onze gids met de boodschap dat de rondleidingen 14 dagen stopgezet zijn en dat 
vanaf zaterdag 12.00 uur in Spanje de noodtoestand van kracht zou zijn.  

(Eventueel nog 14 dagen op de zonnige camping blijven sprak sommige deelnemers wel aan! Wij 
hoorden, ‘Yes' en 'Mijn medicijnen sturen ze wel op!’ Maar het ging anders.) Echter na contact met 
ACSI volgde er spoedoverleg.  
Om elf uur in de avond stond de groep voor onze caravan, 2300 km van huis, in het donker te 
wachten op de uitslag van de conference call met ASCI en 5 andere ‘vastgelopen’ reisleiders. Ellen 
stond erbij in haar flanellen pyjama van het Kruidvat.  

https://www.pin.nl/consument/contactloos-betalen-met-betaalpas-of-mobiele-telefoon/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.beurs.nl%2Findices%2Faex%2F&data=02%7C01%7C%7C98e515f7f774445d428708d7ce464290%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637204673626224672&sdata=SVUs2VRgS7hNEKFMLHMbSpL0qKoxJc040vlbrBZtsSA%3D&reserved=0
mailto:pieterprins@live.nl
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Er hing een zekere spanning. Vragen als ‘Land op slot!? Grenzen dicht!? Komen wij Frankrijk in? 
Weet je zéker dat de campings open zijn? Van mijn kinderen hoor ik dat je niet meer de weg op 
mag.' Enz. enz.  

De meereizende arts had zijn stoel meegenomen. Toen ik de caravan uit kwam zei ik: “Oh de dokter 
houdt spreekuur!” Gelach! Humor is veel waard en relativeert.  

De boodschap van ACSI was duidelijk, ‘Zo snel mogelijk inpakken en wegwezen.' 
Camping gereserveerd in Salamanca waar wij nog terecht konden, waar wij de restjes van onze 
borrels/hapjes bij elkaar veegden, waar wij de jeu de boules-uitslag-act hielden en waar wij in het 
restaurant, nog net voor de totale sluiting, gezamenlijk konden eten. Daar werden wij ook nog door 
de groep in het zonnetje gezet.  

Zondag was er voornamelijk een Corona-Caravan-Karavaan van pensionado’s op de Spaanse 
snelweg. Vervolgens de camping In Urrugne (F) voor 22 campers/caravans gereserveerd. Bij 
aankomst op camping gekkenhuis. File voor slagboom, alle plekken bezet. Groep blij met 
reservering!  

Volgende dag door naar camping in omgeving Poitiers. Geen brood meer te krijgen en achter ons 
ging ook die camping definitief dicht. Weer gelukt! Dinsdagmorgen door naar camping, noord van 
Parijs.  

Echter, halverwege de ochtend, bericht dat alle campings ook in Frankrijk om 12.00 uur op slot 
zouden gaan! Groep geïnformeerd. Iedereen zo snel mogelijk doorreizen naar Nederland! Wie de 
afstand niet redt, moet overnachten op parkeerterrein of camperplaats en ons laten weten wanneer 
Nederland is bereikt.  
Dinsdagavond, bijna iedereen in Nederland. Een aantal op camperplaatsen in België. 
Woensdag was de groep in goede gezondheid veilig thuis, dus … ALLE 

🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏

🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐏 EN 🐕🐕 IN HET HOK!  
Wij zijn nu aan het ontgroepen!  

MOEILIJK IS LEUK, ALS HET LUKT!😜 

 
Sjoerd van der Veen 
 
Limerick contest 

Beste soosleden, 
Deze periode van crisis veroorzaakt veel stress. De krant NRC heeft in een artikel weergegeven dat 
door een ritme vast te houden men deze stress kan beheersen. Verder is in de verklaringen gezegd 
dat wij zoveel mogelijk thuis onze activiteiten moeten doen. Dus op afstand iets doen des sociëteit! 

Normaliter zouden jullie bij het diner genieten van een wijntje aangeboden door een jarige. Nu 
moeten jullie bij het thuis-diner dus drinken voor de jarigen; zij zullen het ongetwijfeld 
waarderen!!!! Wel kan men natuurlijk een limerick voor een jarige maken. Deze kan men dan 
"digitaal" naar ondergetekende verzenden.  
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De limerick zal door mij naar de jarige gezonden worden en een selectie zal in de volgende 
nieuwsbrief gepubliceerd worden. 

Ter herinnering: De jarigen in de maand maart en ( verjaring tussen 11 en 25 maart) zijn: 
Frits Steenbruggen, Menno Alkema, Hans van der Geest, Eduard Slootweg, Ed Croqué. 
Sjoerd van der Veen. 

 
 

Cees Postema 
Boekbespreking   De Pest  van Albert Camus 
Op de tweedehandsboekenmarkt is dit momenteel een bestseller. Het in 1947 geschreven boek van 
de Franse schrijver en latere Nobelprijswinnaar die tot de absurdistische / existentialistische 
stroming wordt gerekend. De roman gaat over een pestepidemie. 
Het verhaal speelt zich af in de Algerijnse stad Oran, toen (1940) nog een kolonie van Frankrijk. De 
schrijver beschrijft de geleidelijke verovering van de stad door de ziekte. Op zeker moment wordt 
de stad van de buitenwereld afgesloten. Camus beschrijft de evolutie van de menselijke reacties bij 
het voortschrijdende onheil: van aanvankelijke onverschilligheid, over ontkenning naar wanhopige 
bestrijding en ten slotte berusting. Als eindelijk, na bijna een jaar, hulp komt vanuit Parijs, loopt het 
aantal doden terug en wordt de quarantaine opgeheven. Ondanks het verschrikkelijke drama 
eindigt het verhaal met een zekere opluchting en feeststemming. 
 

Otto: 

Ik heb niks op met Russen dus ook niet met vierrussen 

Mijn moeder zei vroeger: laat maar rutten, maar hoe kon zij dat toen al weten? 

Toch een geluk bij een ongeluk: een tijd lang geen Jehovas aan de deur 

Verlang toch erg naar Connie Stuart die zong: Hoe zou het zijn in Den Haag? 

Had zwager etentje gegeven voor zijn verjaardag in Hotel Corona, gaat het niet door! 

Kappers dicht: gaan we terug naar de flowerpowertijd? 

Altijd als ik naar de oppositie luister loopt het me vaak dun door de broek, dus ik had nog voorraad 

Tegeltjeswijsheid: Tob niet, het loopt toch anders 

Vieren we 5 mei ook bevrijding van Corona? 

Maar AH beveelt “Hamsteren!” toch altijd aan? 

Als een kapper nu kapt met kappen is het een dappere kapper! 

Weinstein besmet: Maar Weinstein zat toch al in quarantaine? 

Corona Coronee Corona Coronee 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oran_(stad_in_Algerije)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algerijnse_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quarantaine
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Taalvernieuwing: 

Kuchscherm 

Sociale onthouding 

Social distancing 

Coronaparanoia 

Wie weet een langer woord dan: 
 
Coronacrisisteamroosteroverleg 

 

Dick Meuldijk 

Interview met Cees Postema: 
 

Ha Cees, hoe is het met je 
Eigenlijk alles afwegend wel goed, we zijn gezond en ik moet oppassen dat Dora, onze Labradoodle 
niet van slag raak door al die aandacht. Maar gezond, ook de kinderen en kleinkinderen dat is nu 
het belangrijkste. Ben overgestapt op NRC Next dan kan ik al het nieuws rustig in de ochtend tot mij 
nemen. 
Cees, wat een leuk initiatief elkaar op de hoogte houden ook als we elkaar niet wekelijks treffen. 
Ja het was echt een spontane ingeving en gelukkig vond het bestuur het ook aardig, nee was laaiend 
enthousiast. Ik moet dan wel weer oppassen dat ik er geen dagtaak aan krijg. Het doel is echt 
luchtig en informatief, een beetje als de gesprekjes die we normaal op woensdagen aan de bar 
hebben. Om zelf gelijk in de schijnwerpers te komen was niet mijn bedoeling, maar Dick ik begrijp 
het wel. Het is echt een medische crisis die lang zal gaan duren. Logisch dat ik dan een beetje 
bijdraag aan de kennis. 
Het moet voor jou wel erg vreemd zijn dit alles. In je GGD-tijd stond je zeker bij dit soort drama’s in de 
frontlinie en nu…….de toeschouwersrol 
Dat is inderdaad een heel aparte ervaring. Sprak een oud-medewerkster van de GGD die in de buurt 
woont en dan zeg je toch tegen elkaar wat zouden we het nu druk gehad hebben. Eigenlijk mis je 
dan tegelijk ook de saamhorigheid die kenmerkend is voor crisisomstandigheden. En natuurlijk kijk 
ik met meer dan gemiddelde belangstelling naar alles wat zich voltrekt. Verbazing hoort daar ook 
bij.  
Belangrijk is wel dat je je realiseert dat je niet meer over alle informatie kan beschikken die de 
professionals zo uit de kast kunnen trekken. Kortom het kriebelt wel af en toe, maar ik ken mijn 
plaats. 
Wat kan je ons meegeven uit de wirwar aan geluiden die tot ons komen. 
Pas op voor valse profeten en daar zijn er best veel van en houdt de mensen met te grote ego’s goed 
in de gaten. Jort Kelder persifleerde de voetbalsport door te refereren aan 17 miljoen virologen en 
eigenlijk is dat heel treffend. Ik ben erg blij met de gevolgde aanpak, beleidsadvisering door de 
vakmensen. We mogen best trots zijn op wat we in wetenschappelijke zin in huis hebben als land.  
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De aanpak is gewoon goed, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten daarmee verantwoord. Er 
zijn voorzichtige signalen dat de curve die we allemaal wel kennen inderdaad afvlakt.  
Of dat echt zo is zal deze week moeten blijken.  
Dan moeten de effecten van de maatregelen zichtbaar worden door een afnemende druk op het 
zorgstelsel.  
Ik geef je een voorbeeld: er is een onstuitbare behoefte te vergelijken op basis van sterftecijfers in 
Italië en Nederland. Er zijn wel vier manieren hoe je die in een grafiek kan stoppen. Het beeld gaat 
daarbij van uiterst alarmerend tot matig geruststellend. We krijgen bijna alleen het alarmerende 
plaatje voorgeschoteld. Daarbij is het heel raar dat er zelden verteld wordt dat de Italiaanse en 
Nederlandse situatie onvergelijkbaar zijn. De zorgsystemen zijn verschillend, de sociale structuur 
lijkt niet op die van ons en bijv. ruim 23% van de bevolking daar zit in de risicoleeftijd (65+). Hier is 
dat 18%.  Het is overigens veel beter om te kijken naar de ontwikkeling van de belasting van de 
Intensive-careafdelingen i.p.v. naar sterftecijfers.  
 
Tot slot Cees je goede raad want die willen mensen altijd van een dokter hebben. 
Ik kan het niet hard genoeg roepen. HOUD JE AAN DE REGELS VAN DE OVERHEID. Dus handen 
vaak wassen: hoest in het elleboog; blijf weg van grote groepen. 
Ik voeg er nog een gouden regel aan toe. Laat je niet gek maken en ruim af en toe je hoofd op door 
wat te ontspannen. Een goed boek doet wonderen. Op boekwinkeltjes.nl heb ik er nog wat in de 
aanbieding (=: 
Cees, Dank je wel. Misschien als we wat verder in deze crisis zijn een update?  
Wellicht maar daar moet ik nog even over nadenken. 

  
Cees Postema: 

Interview met Hans Knoester: 
 

Hans, hoe is het? Gezond en wel? 
Ja, we zitten met zijn vieren in ons huis op Scheveningen en zijn allemaal gezond. Met de zon van de  
 
Laatste dagen is het isolement wel te doen. Het is eigenlijk een verplichte vakantie, maar de 
verplichting maakt het weer anders dan een gewone vakantie. We doen spelletjes, ik ga straks 
pannenkoeken maken enzo. Mijn zoon is bezig met zijn scriptie. Onder de omstandigheden voelen 
we ons bevoorrecht. 
Hoe moet het nu met Frankrijk? 
We hebben veel contact met de Britse eigenaar en we hebben geen haast met de overdracht. Het 
wordt allemaal een maand of wat opgeschoven. Gisteren hebben we wat foto’s gestuurd, maar hij 
heeft nog geen foto’s teruggestuurd. 
Mis je de zaak? 
Anja en ik waren eigenlijk al een tijdje aan het oefenen. Maar het moet gezegd: we hebben wel geluk 
gehad met de overdracht van de zaak. Ik heb wel contact met de nieuwe eigenaar om hem een hart 
onder de riem te steken. Er komen beslist weer betere tijden. 
Wat verwacht je van de toekomst? 
Ik hoop dat we allemaal normaal blijven doen nu we allemaal op elkaars lip zitten. Het is wel 
spannend, want wat zullen de cijfers over ongeveer twee weken laten zien als gevolg van de 
gekheid in bouwmarkten en supermarkten van de afgelopen week?  
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Ik blijf het volgen via Nu.nl, Het Financieel Dagblad en andere media.  
Het is heel interessant om de verschillen (en overeenkomsten) te zien tussen de verschillende 
landen. Hoe het allemaal uitpakt zien we over enige tijd wel. 
 
De mail van Pieter Prins en de brief van de Regering die vond ik ongelofelijk informatief. Dat is nu 
net weer iets wat onze Soos zo leuk maakt. 
Wil je nog wat tegen de soosvrienden zeggen? 
Blijf thuis, wees verstandig. Veel van ons zitten in de risicogroep. Over een paar maanden hopen we 
elkaar weer te zien! 
Wat ik heel leuk vind is een initiatief van Jeroen Linde die probeert een klaverjasgroepje via 
internet op te zetten! 
Dankjewel Hans 
Graag gedaan. 
 
 
Cees Postema: 
 
Interview met Ron Verschoor 23 maart 2020 
 
Ha Ron hoe is het met jullie 
Met ons gaat het goed, geen ziektes, geen verschijnselen. Wij maken ons voorlopig geen zorgen 
Ron Beweging is voor jou best belangrijk hoe doe je dat nu  
Je hebt gelijk maar gelukkig staan er nog 75 dozen als overblijfsel van de verhuizing. Ik loop dus 
regelmatig naar de opslag en dan doe ik weer wat. Het houdt niet over maar het is iets. Verder 
balkon waar ik als de zon schijnt gelukkig buiten kan zijn. 
Net als ik ben ook jij een geregelde gast op de woensdagen, best wel een leegte hoe vul jij dat op 
Ik heb ook agv de verhuizing veel leeswerk liggen. Accountants worden geacht bij te blijven en 
verder is er opeens heel veel werk door de huidige maatregelen. Veel contacten met ondernemers 
en veel adviezen. 
Kan je je klanten een beetje op weg helpen. 
Het is natuurlijk onvoorstelbaar ingewikkeld, Sommige klanten zien hun omzet in één klap naar 0 
komma niks gaan. Nu is er vooral behoefte aan vooral een luisterend oor en hulp in de richting van 
de fiscus. Brieven opstellen met verzoeken om uitstel. Dat begon afgelopen vrijdag 20 maart al. 
Soms heb ik ook pijnlijke adviezen bijvoorbeeld of het wel verstandig is nu door te gaan. 
De fiscus, maar hoe zit dat richting de lokale overheid. Veel steunmateregelen lopen vis de gemeentes 
toch? 
Gemeentes staan nu in de startblokken dat zal deze week wel gaan komen. Zorgen maak ik me over 
de mogelijkheid om alles snel te doen. Het vraagt voor de overheid een enorme mind shift. Het 
omschakelen van controles vooraf naar controles achteraf is echt een andere benadering. Ook 
intern bij de ficus zal er veel moeten veranderen. De parafencultuur kan nu even niet. 
Tegelijkertijd zien we ook nu alweer dat misbruik op de loer ligt. Iedereen moet zich wel realiseren 
dat de rekening voor misbruik uiteindelijk altijd bij de burger en dus ook de ondernemers terecht 
gaat komen. Iedereen is nu nog zoekend maar zonder controle kan het niet. 
Snap ik, maar hoe los je het dan op 
Ik denk dat de overheid allerlei privacyregels op zal moeten schorten. Er is genoeg informatie om 
sluitende controles snel uit te voeren maar veel van die bestanden mogen nu niet gebruikt worden 
in verband met de regelgeving.  
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Die beperkingen moeten echt aan de kant anders gaat het niet lukken en zitten we over jaren nog 
met de ellende. 
Ron wat is nu je advies aan je klanten. 
Het klinkt hard maar als er weinig vlees op de botten zit trek dan de pleister er in één keer af. Dat 
doet pijn en levert vaak veel verdriet op maar doorgaan is soms geen optie.  
Ik ben erg benieuwd hoe de Herenstraat in Voorburg, bij mij bijna om de hoek, er over zeg 6 
maanden bijstaat. Daar zitten veel van de ondernemers waar we het nu over hebben. Verder: kijk 
vooruit er komen weer kansen en zorg dat je daar klaar voor bent.  
Triest blijft dat mensen nu omvallen, niet door slecht ondernemerschap maar door iets wat buiten 
ieders macht ligt. De overheid ziet dat. Schroom niet om gebruik te maken van de regelingen die er 
nu zijn. Niemand hoeft zich nu te schamen. 
 
Ron dank voor dit harde maar ook weer kansrijke verhaal, tot snel. 

 
Sjoerd van der Veen 
 
Griekse mythologie, het verhaal van Prometheus en Zeus over Pandora.: 
 
Zeus wilde Prometheus en zijn schepping, de mens, straffen en liet daartoe een pop maken door 
Hephaistus, die lopen en praten kon. Alle goden en godinnen schonken haar een gave, en deze 
“Pandora” zond Zeus met een grote spanen doos met  de opdracht deze niet te openen naar 
Epimetheus, de sukkelachtige broer van Prometheus. 
 Epimetheus wreef zijn ogen uit toen die prachtige jonge dame zo maar bij hem binnenstapte en 
hem vertelde dat ze door de goden gestuurd was en bij hem zou blijven. De spanen doos zette ze op 
tafel. “Zijn dat je kleren “vroeg  Epimetheus. “Ik weet het niet”. Antwoordde de pop, “maar ik mag er 
ook niet in kijken”.” We moeten toch weten wat erin zit”, verklaarde Epimetheus energiek. “Zij 
kunnen je wel de gekste dingen in die doos gestopt hebben”. Pandora’s nieuwsgierigheid was ook 
gewekt en samen sjorden ze aan de deksel om deze eraf te krijgen. Ineens schoot het los en met een 
schreeuw probeerden beiden de deksel er weer op te krijgen, want uit de doos fladderden een 
zwerm verschrikkelijke wezens: Ziekte, Armoede, Smart, Pijn en wat de mensen maar aan rampen 
kwelt. Alles kreeg een kans eruit te vliegen. En toen de deksel er eindelijk opzat lag alleen de Hoop 
nog op de bodem. Alle andere kwalen en rampen zochten hun weg naar de mensen. 
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Klusteam  

Bijdrage:  Willem van Diedenhoven,  

  Leider van het Klusteam 

 Correctie tekst Klusteam in de Nieuwsbrief April. 
Abusievelijk is in de laatste Nieuwsbrief de tekst van het klusteam niet geactualiseerd. 
Hieronder volgt onder excuses aan Willem van Diedenhoven de juiste tekst. 
 
27e Bijeenkomst van het Klusteam 
Op 19 maart jl. zou het klusteam weer bijeen zijn geweest maar zoals bekend zijn vanwege het 
heersende coronavirus alle activiteiten van de sociëteit tot nader order stilgelegd. De leiding 
van het klusteam kon daarbij niet achterblijven. 
Wanneer we weer aan de slag kunnen zal afhangen van de huidige ontwikkelingen, wellicht 
biedt april weer gelegenheid. 
Niettemin leent de pauze zich prima om individueel en in alle rust voorbereidend werk te 
doen voor de eerstvolgende klusdag, zo wordt achter de schermen alvast gewerkt aan het: 

○ opknappen van de twee messing tekstplaten uit de barruimte en in de zaal; 

○ repareren van het noodverlichtingarmatuur uit de tuin; 

○ vervaardigen van uniforme houten ankerplaten voor de naamplaten aan de voorgevel; 

○ versterken van het ene ledenbord dat vleugellam is. 
We kijken ernaar uit om de draad weer op te pakken al was het maar om elkaar weer in alle 
gezondheid te kunnen zien. 

 

 
Melden van een klus? 
Indien u melding wilt maken van iets dat kapot is of niet of niet goed werkt dan kan dat het 
beste opgeven worden aan mij -Willem van Diedenhoven als leider van het klusteam- 
persoonlijk, per 
e-mail wa@diedenhoven.nl of per WhatsApp 06 53901347. 
 

Ziekenboeg 

Bijdrage:  Andries Andrea 

 

Geen update van de ziekenboeg 

mailto:wa@diedenhoven.nl
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Limericks en Gedichten 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 3 april 12.00 uur 

 

Deze nieuwsbrief voor en door leden van de sociëteit wordt, onder verantwoordelijkheid  

van het bestuur, verzorgd door Aloys Arkesteijn. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen  

in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 

 

Kopij kan worden gezonden per e-mail naar alarkesteijn@gmail.com , 

aad@meuldijk.nl  of   swvanderwerf@planet.nl  

 

 

Voor Menno Alkema 
  door Sjoerd van der Veen 

Menno Alkema leeft van huizen en appartementen, 

hij heeft er duidelijk veel werk aan, zo verdient hij zijn centen. 

In de soos gaf hij een verhaal over de upgrading van het gebouw, 

Men ziet , hij laat de leden van de soos niet zitten in de kou 

Wij hopen dat Jos en Leen met het verhaal goed mee-venten. 

Voor Hans van der Geest 
  door Sjoerd van der Veen 

Hans van der Geest was echt betrokken bij het virus, 

een verzorgingshuis afdeling moest verplaatst worden, een hele klus. 

Zo beleef je nog iets op je verjaardag, 

dat alles duidelijk met zijn gebruikelijke lach, 

helaas het werk is nu zonder koffie of een kus. 

mailto:alarkesteijn@gmail.com
mailto:aad@meuldijk.nl

