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Naar aanleiding van de zoom-bestuursvergadering  kom ik tot de volgende conclusie: 

Het optimisme dat er is omdat het aantal patiënten op de IC’s daalt, geeft een vertekend beeld. Waar 

het op neer komt is dat de gezondheidszorg nu de ruimte heeft zieken te behandelen. 

Maar de ziekte is niet weg, de besmettelijkheid blijft, waarbij het sterftecijfer voor mensen boven de 65 

ongeveer 33% is. 

En dit zal zo blijven tot dat er een vaccin is, dat in ruime mate voorhanden is. 

Tot die tijd zullen wij leven in een door social distance gedomineerde samenleving. 

  

Met dit als basis moeten wij dan ook naar onze sociëteit kijken. 

Willen wij de sociëteit weer op gang brengen, dan zal dit in beperkte mate zijn met heel veel 

beperkingen en omgangsregels. 

Ik denk dat wij dit ook duidelijk naar de leden op deze wijze moeten communiceren. 

  

Als je het nieuws volgt zie telkens weer nieuwe oplevingen van het Corona virus, 

in landen waar men dacht het onder controle te hebben. 

Er wachten ons nog zware tijden, de politiek zal om economische redenen de regels gaan versoepelen, 

kijk naar de landen om ons heen. 

Waarbij de afweging tussen maatschappelijke schade (financieel) en sociale schade (mortaliteit) 

verschuift van sociaal naar maatschappelijk. 

Met dit in gedachten moeten wij gedrags- en omgangsregels voor onze soos maken. 

 

Afgelopen maandag, 11 mei, heeft het Bestuur weer vergaderd, opnieuw via ZOOM. Het voltallige 

Bestuur was virtueel aanwezig.  

 

De voorzitter blikt terug op de alternatieve 169ste Diesviering. Ondanks alle beperkingen was het 

hartstikke leuk; er zijn enthousiaste reacties ontvangen. Bijna 50 leden hebben meegedaan, de 

meesten hadden zich ervoor gekleed. 
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Toch hoopt het Bestuur dat dit een eenmalige activiteit was. 

 

Qua verhuur van the King’s Ball Room moeten de maanden maart, april, mei en juni als verloren 

worden beschouwd. In juli staan nog twee reserveringen waarvan de vraag is, of deze door kunnen 

gaan. De cateraars worden schriftelijk geïnformeerd dat zij verantwoordelijk zijn voor de handhaving 

van de RIVM-maatregelen tijdens hun activiteiten. 

De verminderde verhuur heeft ook gevolgen voor de inkomstenstroom van de Sociëteit; de 

penningmeester houdt hier strak de vinger aan de pols. Ook de uitgaven worden kritisch beschouwd, 

zo wordt bespaard op schoonmaakkosten en energiekosten. Ook zal het budget van het Gezelschap 

Anonymus worden gekort voor alle activiteiten die helaas moeten worden geschrapt.   

 

De wekelijkse Nieuwsbrief intensiveert het contact van het Bestuur met de leden en van de leden 

onderling.  Door de corona-maatregelen kan de geplande Algemene Vergadering van de Contactraad 

Nederlandse Sociëteiten CNS van 16 mei niet doorgaan. De vergaderstukken worden per e-mail naar 

de aangesloten verenigingen rondgestuurd. De secretaris zal deze stukken na ontvangst intern het 

bestuur rondsturen voor commentaar, en per e-mail reageren richting CNS. 

 

De drukproef van het Ledenboekje 2020-2021 is ontvangen en wordt geredigeerd. Intussen werkt de 

actuele ledeninformatie op de website goed voor de informatievoorziening. 

 

Er is door een werkgroep ‘Opstarten Sociëteit onder leiding van de commissaris Interne Zake, Sipke, 

een corona-protocol opgesteld.  

Het bestuur stemt in met het voorliggende protocol. Er volgt een uitgebreide discussie over de 

startdatum, gegeven het feit dat heel veel leden tot de risicogroep behoren.  

 

Het bestuur besluit de ontwikkelingen nog even af te wachten rond het open gaan van de scholen, de 

kappers etc. en niet te mikken op 3 juni maar op een nader te bepalen tijdstip. Hiervoor zal een 

schriftelijke (e-mail) ledenraadpleging worden georganiseerd, om de mening van de leden 

hieromtrent te peilen, wat een goed moment van opening zou kunnen zijn. 

Dat geeft ons samen met het klusteam voldoende tijd om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen.  

Een “spetterende heropening” van de Soos voor alle leden is, gegeven de RIVM-maatregelen, helaas 

niet mogelijk.  

 

Qua onderhoud is het Sociëteitsgebouw NEN 6784 goedgekeurd. Er mogen nu geen wijzigingen aan 

het elektra-systeem worden aangebracht, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van de 

commissaris Gebouw.  Een rookalarm wordt vrijdag 15 mei geïnstalleerd. De vervanging van de CV-

ketels is naar achteren geschoven vanuit financiële overwegingen. 
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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  

   

 

             

 

 

 

 

 

 

Denken jullie aan de limerick contest van Sjoerd van der Veen.   

 

 

 

 

Aad Meuldijk (20 mei) 

Ludy de Winter (21 mei) 

Jos van Heerde (22 mei) 
Rinus de Haas (29 mei) 

Dick van Rossum(29 mei) 
Hans Lamb (4 juni) 

 

Andries Andrea (14 juni) 
Pascal Lutger (14 juni) 
Cees Postema (14 juni) 
Kees Behrends (15 juni) 

Maxime Hendrickx (18 juni) 
Eugène Randag (23 juni) 

Stef Koot (24 juni) 
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Hieronder de actuele stand van activiteiten. 

          
19 dec.      Kerstdiner 

 

 

 

 

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

 

Robert van Spingelen: Overvallen door lockdown in Parijs . 

 

14 Maart….. we hadden nog een weekeinde Parijs gedaan met de TGV die we al maanden 

geleden hadden geboekt, dit was nog een uitwas van het feit dat ik een presentatie zou gaan geven in 

Parijs op de “CRU Phosphates Conference”.  Conferentie werd gecanceld, maar het weekend Parijs 

hebben we al wikkend en wegend toch door laten gaan. Alles was al geboekt en kon niet gecanceld 

worden zonder dat alles betaald moest worden. Als onverstandige Hollander ben ik dan toch zo… Ik 

heb betaald dus we gaan! 

 

Parijs was dit keer een bijzondere ervaring, wij kwamen op donderdag avond aan en er waren wat 

geruchten dat Frankrijke maatregelen ging nemen i.v.m. COVID. We troffen een bijna leeg “Gare Paris 

Nord” aan, op zich al een wonder. Van tevoren hadden we al afgesproken dat we niet de metro in 

zouden gaan, dus met een Über naar het hotel op de “Rue de Richelieu”. Alwaar wij onthaald werden 

op een feestelijke opening van een schilderijententoonstelling in hetzelfde etablissement en waar de 

gratis champagne toen nog tierig vloeide in de aanwezige kelen. 

 

Om kort te zijn, vrijdag en zaterdag was alles nog open maar nauwelijks toeristen in de stad. Op de 

zaterdag avond waren we nog aan het dineren in Cafe L’Epogue aan de Rue de Bouloi waar tot onze 

grote verbazing maar 4 tafels bezet waren…Het was ook die avond dat de Franse regering besloot dat 
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het openbare leven op slot ging…. Ze konden nog tot 

12.00 uitserveren en dan moest het restaurant dicht. We 

kregen het gevoel terug van onze Zimbabwe expat 

periode eind jaren 90 toen we in Harare woonde. Daar 

waren ook periodes waar alles dicht ging. 

 

Zaterdag en zondag was Parijs leeg, zie foto. Nauwelijks 

auto’s die over de Place de la Concorde reden, geen 

toeristen, niets. In de middag weer met de trein naar de 

Lage landen gereden en als afsluiter van het weekeinde 

zouden we in Delft nog wat eten in een restaurant 

voordat we de tram 1 naar huis zouden nemen.  Dit zagen 

we de mist in lopen omdat de Nederlandse overheid om 

16.00 in de middag besloten had dat alle restaurants om 

19.00 dicht moesten, dus dan maar thuis wat in elkaar 

gezet. 

 

Zoals velen van jullie weten werk ik sinds Mei vorig jaar 

voor een Canadees bedrijf dat fosfaat uit de 

waterzuivering haalt en mijn taak is om met hun contact uit te bouwen en het fosfaat dat gewonnen 

wordt te verkopen in de Europese landbouwsector. Vanaf de start van het COVID-seizoen gaat het met 

het werk ook wat rustiger (normaliter is dit voor mij al een rustige tijd), omdat ik met bedrijven werk 

die gelieerd zijn aan de overheid houden die zich keurig aan het RIVM-protocol wat betekend dat alles 

met video conferenties gaat. Gelukkig was ik dat al gewend met mijn dagelijkse video calls met het 

hoofdkantoor, maar ik mis toch de intermenselijke contacten waar je meer ideeën voor handel uit 

haalt. 

 

Echter COVID speelt ook een rol in de financiering van dit Canadese bedrijf omdat het steunt op de 

financiële input van investeerders om overeind te blijven. De huidige investeerders zijn ook nog eens 

bezig om hun aandelen te verkopen aan een geïnteresseerde partij en deze combinatie van factoren 

zorgt voor een situatie waarin geen beslissingen genomen kunnen worden. Behalve dan dat ze 

afgelopen week afscheid hebben genomen van 50% van hun personeelsbestand om hun zogenaamde 

“burn rate” te verlagen. Ik heb deze ontslagronde overleeft vanwege het feit dat ik hun enige man ben 

in Europa en dat de mogelijk nieuwe eigenaar anders niet weet wat hij met producten in Europa moet 

doen.  

 

Al met al dus roerige tijden in mijn fosfaat wereldje…. 
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Peter Robijns, terugkoppeling vanuit het coronatijdperk.  

 

Ongewild heb ik mij de laatste maanden wat minder laten zien en horen. 

Op 10 oktober vorig jaar kreeg Marianne de diagnose slokdarmkanker, waardoor donkere wolken ons 

leven overschaduwden en de agenda gedicteerd werd door een intensieve kuur van chemo en 

bestraling. Na die behandeling lukte het ons in februari nog 2x naar Marbella te gaan om nog vóór de 

noodzakelijke operatie op 10 april de banden op te pompen. 

Aan het eind van de laatste week hebben wij daar moeten ervaren wat een volledige lockdown 

betekent en zaten wij gevangen in ons appartement. 

Gelukkig lukte het volgens schema naar huis te vliegen en op 12 maart de aftrap van de intelligente 

lockdown in Nederland mee te maken. 

Diverse  positieve onderzoeken met het oog op de geplande operatie zorgden vervolgens voor licht in 

de tunnel en maakten het medisch verantwoord de heftige “maagbuis”  ingreep voorlopig door te 

schuiven en 3 maandelijks de status van de tumor middels een scan en maagonderzoek te monitoren 

en bij wederom goede uitslagen die aanpak te continueren. 

Gelet op het verhoogde risico en de minimale opvang thuis na de operatie als gevolg van het Corona 

virus, is dit voor ons een zeer gunstige en rustgevende ontwikkeling. 

Beseffend, dat wij qua gezondheid en leeftijd leden zijn van de club van kwetsbare ouderen, volgen wij 

momenteel gedisciplineerd de voor onze doelgroep vigerende instructies. 

Maximaal huisarrest, centimeter bij de hand en meer met besmettingsmiddelen vermengde alcohol 

dan met wijn. 

Ondanks een nagenoeg lege agenda, is er bepaald geen sprake van verveling en is de stemming goed. 

Voor de kinderen maken wij boodschappenlijstjes, die wij telkens bewust kort houden om meer 

afstort dwz contactmomenten te creëren. Hoewel het geen favoriete tak van sport is maken wij steeds 

meer gebruik van online winkelen en hebben wij ,uit nood geboren, de waarde van de virtuele 

communicatie, niet zelden met beeld en geluid, ontdekt. Wij weten overigens nu al dat het afscheid van 

deze media straks ons niet zwaar zal vallen. 

Wij benutten de tijd met diverse opruimacties, brengen de administratie op orde met de 

papierversnipperaar in de hoofdrol, herkauwen ons rijke leven aan de hand van 80 ornders met foto 

en tekst,  koesteren de tuin en de zon, vinden ontspanning in denksport spelletjes,  vinden de rust en 

de tijd om te wandelen , naar muziek te luisteren en te lezen, sponsoren de plaatselijke restaurateurs 

met hun maaltijdservice aan huis en hebben, niet in de laatste plaats, oog en oor voor anderen in onze 

omgeving. 

 

Hoe kom je de periode door.? 

Omdat het woord ‘periode” een rekbaar begrip is, is op deze vraag  moeilijk een antwoord te geven en 

raakt deze vraag ook de zenuw van mijn worsteling “Onzekerheid”. 

Hoewel een positieve instelling mijn levens motto is , is er nu toch wel sprake van zorg en bezorgdheid 

en in mindere mate van angst. 
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Bezorgdheid over het verdere verloop van deze vijandige virus, zorg over de ziekte van Marianne en 

het verhoogde gezondheidsrisico, zorg over de maatschappelijke en economische gevolgen, kortom 

zorg over de wereld van morgen, die er compleet anders zal uitzien. 

Daarover filosoferend realiseer ik mij tegelijkertijd dat mijn invloed op deze veranderingen minimaal 

is en dat ik vooral moet blijven profiteren van de overvloed aan genietingen die ons elke dag worden 

aangereikt. Tel je zegeningen, tel ze één voor één, zei mijn onvergetelijke vader, die daarin veelvuldig 

geciteerd wordt.   

Ik tel ze en hoop daarbij binnenkort de woensdagen op de Sociëteit weer op te kunnen tellen, een 

nieuw kampioenschap van Ajax en vooral het geluk dat in kleine dingen zit. 

Ik houd samen met mijn “52” jarige bruid Marianne de moed en de lol erin, omarm het leven en 

voorlopig op afstand van allen , die dichtbij ons staan in het besef, dat wij in een gouden tijd hebben 

geleefd, maar dat zilver ook heel fraai kan zijn.  

 

 

 

 

 

 →  BRIEFWISSELING DICK-CEES        

 

 

Ha Cees,                     Wassenaar, 12 mei 2020 

 

Ben benieuwd naar de besluiten van ons bestuur over de (geleidelijke) heropening van onze mooie 

sociëteit. Een deze dagen zal er wel een mail van de secretaris verschijnen. Een groot knalfeest om 

weer in de stemming te komen zit er volgens mij nog niet in. Het strakke 1,5 meter protocol staat dat 

in de weg. Tot de heropening is het voortzetten van onze briefwisseling een mooie manier om in 

contact te blijven. 

Afgelopen zondag moederdag. De jongste hoogzwangere dochter heeft het cadeautje voor Martha voor 

de deur gezet. Onze oudste en haar gade kwamen gezellig langs voor een eenvoudige doch voedzame 

maaltijd. Gelukkig komen de sombere verwachtingen voor haar winkeltjes tot nu toe niet uit.  

Integendeel met haar kookwinkel t.o.v. vorig jaar nu al 30% meer omzet. Een voorzichtige analyse is 

dat de hele Reinkenstraat het verrassend goed doet. Zoals ik al eerder met je deelde, het lijkt echt een 

revival van de kleine buurtwinkelcentra. 

 

 Met een kookwinkel zit je dan blijkbaar goed tussen de bakkers, slagers, kaas en groentewinkels. Wat 

daar wel bij hoort is dat de gemiddelde inkomens in Duinoord behoorlijk zijn en ook de expatdichtheid 

is daar hoog. Benieuwd naar de andere vergelijkbare buurten. Hoor wel geluiden dat het ook aan de 

Fred boven verwachting goed loopt. 

Morgen ga ik voor het eerst sinds deze ellende weer met het OV. Moet morgen om 08.30 in het 

Westeinde zijn voor een zes wekelijkse injectie. De vorige was vervallen i.v.m. de corona drukte toen.  
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Mijn oogarts belde dat de reguliere niet-spoedeisende behandelingen weer zijn opgestart. Een 

ziekenhuis lijkt me eigenlijk wel een veilige omgeving nu. Begreep dat ze de routing wat aangepast 

hebben en dat bij verwelkoming aan de voordeur eerst de temperatuur wordt gemeten.  

 

 

Cees er is ook nogal wat te lachen. Niet alleen in de VS, ook hier lopen behoorlijk wat gekkies rond. Las 

vanavond een hilarisch commentaar van Tom-Jan Meeus in de NRC. Het ging over de nieuwe omroep 

Ongehoord Nederland van Arnold Karskens en jawel daar is ze weer Ybeltje Berckmoes. Niemand had 

ooit van haar gehoord tot ze zich niet langer verkiesbaar stelde voor de Tweede Kamer en tot voor 

kort was ze secretaris van ON. Karskens had contact met Jezus Christus gehad. Na het face to face 

contact volgde er ook nog correspondentie. “Een brief van Jezus, wie heeft er zo iets”. Maar wat een 

onfortuin: Karskens was de brief “kwijtgeraakt”. Zul je altijd zien: de een laat zijn huissleutels slingeren, 

de ander verliest een brief van Jezus. Ybeltje, ook een bijzonder portret heeft haar rol als secretaris al 

weer moeten opgeven nadat ze via een medium een interview met Pim Fortuin op YouTube 

 had gepubliceerd.  Dat vonden ze bij ON nog niet eens zo raar maar toen een journalist hier ook op 

Youtube de draak mee stak eiste ze als secretaris van ON op hoge toon het verwijderen hiervan 

wegens “LASTER EN SMAAD”. Een boeiende positie voor wie de ongehoorde medemens wenst te 

vertegenwoordigen. Een bestuurscrises is het gevolg. Ybeltje gaat verder met haar eigen Youtube 

kanaal. 

Cees heb me gelijk geabonneerd op de Youtube kanalen van ON en van Ybeltje, aanraders!. Er is echt 

veel te lachen zelfs in coronatijden. 

Pas goed op jezelf en de mensen in je buurt 

Dick 

              

 

 

 

 → BRIEFWISSELING CEES-DICK         

 

 

Beste Dick,                      Voorburg, 14 mei 2020

  

Het blijven bizarre tijden. Wat fijn dat de zaak van je dochter zo lekker draait. Het gaat met de kleine 

winkels hier in de buurt ook prima. Kruidenier, slager, groenteboer, allemaal hebben ze het drukker. 

Ach, wat moet dat worden met de Mall of the Netherlands? Dat zal ook wel weer meevallen, want er 

blijft toch een vrij grote groep die overal lak aan schijnt te hebben. 

Gelukkig zijn mijn kleinkinderen van 7 en 8 gisteren weer voor het eerst naar school gegaan. Bij de 

oudste die er erg veel zin in had sloeg kort tevoren de paniek voor Corona toch wel even toe, want hoe 

moest dat dan met plassen enzo. De jongste (bijdehand net als haar opa) vond het maar zo zo. Thuis 

heeft ze het werk in een uur klaar en op school duurt dat allemaal zo lang!  
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Ja, gelukkig gaat de soos open als het goed blijft gaan. Maar wel onder strikte regels en de sfeer zal 

bepaald toch anders zijn, maar…beter vis a vis dan video! 

Die Ton Jan Meeuws van NRC. Ik lees hem graag, heldere analyses, goede inside informatie en nu en 

dan hilarisch. Geweldig die column over Karskens en Ybeltje. Als ik de naam Karskens in huize 

Postema noem, krijgt Mariëtte spontaan over het hele lijf galbulten. Hij bezocht destijds Afghanistan 

buiten de gangbare paden om. Hij was om zo te zeggen nooit “embedded”.  

Hij heeft een aversie tegen wat hij noemt de “Defensie Voorliegdienst” en wilde daar verre van blijven. 

Je kunt er wat van vinden, maar het is wel principieel. Maar ja, met een brief van Jezus op zak zou ik 

dat ook wel durven! 

Overigens is de column van Marcel van Roosmalen ook altijd een vast nummer in het NRC voor mij. 

Veel gedoe over zijn demente moeder in een verpleeghuis in Gelderland, maar ook prachtige 

dorpsschetsen uit de Zaanstreek. Een heerlijke droogkloot. 

 

Al in ov geweest! Die stap moet ik nog nemen. Op 9 juni heb ik een vergadering in de Jaarbeurs. Ik ga 

denk ik met de auto, maar je zal zien dat de files tegen die tijd weer erg lang zijn. Op de fiets is het voor 

een hele dag vergaderen wat ver, hoewel mijn conditie door al het fietsen de laatste weken met 

sprongen vooruit is gegaan. 

Mijn agenda vult zich weer met advieswerk. Veel lezen en in juni nogal wat bijeenkomsten. Ik ga dus 

stoppen met de taalrubriek in de Nieuwsbrief. Ik heb trouwens de laatste week opvallend weinig 

nieuwe woorden meer gezien! Had ook nog even het plan om een feuilleton “Moord in de Soos” te gaan 

schrijven, maar leg dat nog maar even weg. 

Onze briefwisseling blijf ik nog wel doen. 

Nog even over COVID19: Er is veel gedoe geweest over een app. Het 

LUMC heeft een app ontwikkeld COVID Radar die ik sinds een week 

gebruik. Je moet  dagelijks even wat vragen (hoesten, niesen, reuk, 

dat soort dingen) beantwoorden en de app werkt per postcode 

gebied. Er zijn 30 mensen per 3000 inwoners nodig om betrouwbare 

uitspraken te doen. 20 tellen per dag en bij voldoende deelname kan 

er snel een verheffing van klachten geregistreerd worden en kunnen 

passende maatregelen (in dat gebied) genomen worden. Privacy 

gewaarborgd. Simpel. Kijk er maar eens naar. Weet niet of dit nu het 

ei van Columbus is, maar de eenvoud spreekt aan. Het blijft toch een 

moeilijke situatie. De mooiste uitspraak van afgelopen week vind ik 

die van Jaap van Dissel toch wel: het is sturen in de 

achteruitkijkspiegel: een ziekenhuisopname vandaag zegt wat over 

de situatie van 2 weken geleden. En dat zal nog wel even zo blijven. 

 

Dick, dat was het wel weer, blijf gezond, Cees. 
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Sjoerd van der Veen: De "regels". 

 

 

Ieder die een studie heeft gedaan weet dat éen van de belangrijkste vragen moet zijn.: Is het waar, zijn 

er bewijzen. Dit geldt ook voor de overheidseisen ten aanzien van Corona. 

Is de regel bij social distancy van 1,5m waar? In de uitzending- met de wetenschap van nu- is 

een  antwoord gegeven op deze onbewezen regel. Het komt uit de ervaring van de Sars-epidemie. 

Iemand zittend in een vliegtuig had een groot aantal passagiers besmet, een paar met dodelijke afloop. 

In het programma zag men de positie waar de mensen zaten ten opzichte van de verspreider. Het gaf 

geen duidelijk beeld van 1,5m.  

 

Bijvoorbeeld de passagier naast de verspreider was niet ziek geworden. Maar op grotere afstand 

waren wel passagiers besmet. Men heeft geconcludeerd dat of 1m  (Zweden) of 1,5m ( vele landen 

waaronder Nederland) of 2m ( Engeland) de norm is. 

De praktijk is dat men- als men elkaar goed kent, wel naast elkaar kan werken. Naast  een gezin zijn de 

medewerkers van winkels die gezamenlijk achter de balie staan, vrij van deze 1,5m regel. Het is 

moeilijk om dit in een landelijke regel te formuleren. Het feit dat volgens de horeca instructies vier 

mensen aan een tafel mogen zitten- een regel die voor de soos misschien aantrekkelijk is, geeft wat 

ruimte in die richting. 

De officiële instantie de GGD zal in geval van een besmet geval onderzoek doen naar de contacten van 

de besmette persoon. Zij hanteren de regel dat mogelijke besmetting komt bij personen die meer dan 

15 minuten op een afstand korter dan 1,5m is geweest. 

Vrijwel zeker is dat dit bijzondere griepvirus en zijn toekomstige mutaties gelijk aan de bekende griep 

virussen een blijvertje is !  Hooguit kan een weerstand versterkend middel gebruikt worden zoals nu 

door Nederlandse laboratoria wordt gepresenteerd. ( beschikbaar in de markt na zeker zes maanden) 

Met andere woorden wij moeten voorzichtig zijn met deze ontwikkeling op de wereld waar wij als 

mensheid niet het enige levende wezen is! 

 

 

Jeroen Linde: Renovatie groen in de tuin 

 

red.: De afgelopen maanden heeft ons jongste 

lid, Jeroen Linde, hard gewerkt om het groen in de tuin wat 

te renoveren. Oude bomen en struiken zijn verwijderd en 

vervangen door nieuwe gevarieerde struiken en bomen. Van 

fruitbomen en zowaar een moestuintje. Van de wijzigingen 

heeft Jeroen een filmpje op YouTube gezet, dat met 

onderstaande link is te bekijken.  

Namens alle leden danken wij Jeroen, maar ik denk dat de voorzitter dat zeker zal overdoen op een 

meer passender moment.  

 

Link YouTube film is https://www.youtube.com/watch?v=HCjIfMFcI2w&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HCjIfMFcI2w&feature=youtu.be
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Dick Meuldijk: Kookrecept Ragù alla Bolognese 

 

Heren, omdat Italië dit jaar slechts virtueel beleefd kan worden een bijzonder traditioneel recept uit 

Bologna. Iedereen heeft wel eens Spaghetti Bolognese gegeten, een gerecht dat in Italië helemaal niet 

bestaat en dat ontsproten lijkt aan de Italiaanse restaurants die snel iets op tafel wilden kunnen zetten. 

Het origineel de Ragù alla Bollognese is iets heel anders. Een zware vleessaus die traditioneel met 

Tagliatelle wordt gegeten. Een gerecht uit de tijd dat er nog hard gewerkt moest worden op het land. 

De receptuur is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Bologna. Volgens mij een 

fantasieverhaal maar dat neemt niet weg dat als u dit proeft Italiaans eten nooit meer hetzelfde zal 

smaken. Voor de oplettende keukenprinsen: geen knoflook deze keer. Hoort er niet in. 

Ingrediënten 

• 350 gram mager rundergehakt 

• 150 gr gerookt buikspek in reepjes 

• 1 stengel bleekselderie 

• ½ tot 1  winterwortel 

• 1 grote ui. 

• ½ kopje rode wijn 

• Scheut volle melk 

• 1 kopje gepureerde tomaten (passata uit 

pak of blik mag ook) 

• Eetlepel olijfolie  

• Peper en zout naar smaak 

• ½ kopje runderbouillon ( van een tablet mag) 
 

 

 

Bereiding 

• Doe de spekjes in een pan met dikke bodem, bak deze uit en voeg daarna de fijngesneden 

groente toe. Bak de groenten in het spekvet samen met de spekjes een minuutje of 10. Voeg 

eventueel wat olijfolie toe. 

• Nu de gehakt toevoegen en de bak op een middelhoog vuur tot het vlees rul en gebruind is.  

• Afblussen met de rode wijn 

• Laat doorkoken tot de wijn verdampt is. Voeg dan de bouillon toe en de passata 

• Vuur laag, deksel; op de pan en zeker 2,5 uur op kleine vlam zachtjes laten sudderen 

• Af en toe even controleren. Wordt het te droog dan water (beter = rode wijn) erbij 

• Na 2,5 uur vuur uit, melk erbij, omroeren, proeven, op smaak maken met wat peper en zout en 

klaar = Kees. 

 

U heeft nu best wel een pan vol mooie vleessaus. Gebruik wat u nodig heeft en vries de rest in voor een 

volgende keer. Ook prima te gebruiken als basis-ingrediënt voor een mooie Lasagne.  
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Peter Wijnen:  Besparingstip 

 

Ik zag zojuist in de Volkskrant een nieuw woord  m.b.t. Corona virus in het artikel over Oeganda:  

“Nu trouwen is  veel geld besparen.” 

Door de president is aan de woordenschat in dit land het woord “Wetenschappelijke bruiloft” 

toegevoegd.  Vanwege de lockdown mag alleen een bruiloft met maximaal 10 personen worden 

georganiseerd. Men maakt hier veel gebruik van, omdat in dit land een bruiloft razend veel geld kost . 

Kosten noch moeite wordt gespaard. 

 

Iets voor Nederland; spaart veel geld uit voor de bruidsparen en familie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn deze week gelukkig wederom, voor zover mij bekend,  geen zieken te melden. 
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 Limericks en Gedichten 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 22 mei  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 Hans Knoester     
  door Sjoerd van der Veen 

Hans Knoester is nu zonder zijn Haagse "Kijk" 
Hij blijft de man als een stevige dijk 

Hij vroeg de vernuftelingen , hoe maak je mondkapjes 
Het antwoord was zeker niet alleen met lapjes 

Hans is éen van de groten, met hem is de soos rijk 
 

 

Voor Aad Meuldijk 
  door Aloys Arkesteijn 

Arie Meuldijk van de Hofzichtlaan, 
Is met onze sociëteit zeer begaan 

hij is er altijd, 
doet veel zonder spijt. 

Zonder hem zou het met de soos niet goed gaan. 
 

Voor  Jan Simon 
  door Sjoerd van der Veen 

Jan Simon gaf eens een lezing over beton 
hij zei met de Romeinen was het zoals het begon 

Al was hij even in een grote lappenmand 
nu is hij bij de klussers , dat is zijn kant 
Jan geldt als zeer actief, het is onze zon! 

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

