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2 
Het nieuwe normaal voor de Sociëteitsbijeenkomsten in het Corona-tijdperk 

  

In totaal hebben 19 leden gereageerd op de email waarin we je geïnformeerd hebben over hoe wij 

denken de Sociëteit weer te openen op termijn. De leden waren in het algemeen te spreken over de 

voorgestelde maatregelen om het Sociëteitsbezoek in dit Coronatijdperk weer mogelijk te maken. 11 

leden gaven aan bij opening weer te komen. De overige 8 wilden nog even wachten met naar de 

Sociëteit te komen.  Een aantal om gezondheidsredenen en een aantal omdat ze kaarten en kurken een 

belangrijk onderdeel van een bezoek aan de Sociëteit vinden. Helaas is dit nog even niet mogelijk.                                                                                                                                                                      

We willen graag van de leden die nog niet hebben gereageerd ook een reactie willen ontvangen over: 

Vind je de genomen maatregelen voldoende?    

Vind je dat we snel weer open moeten of nog moeten we nog even moeten wachten?  

 

Kom je, in deze Coronatijd met zijn restricties en besmettingsgevaar naar de Soos, JA/NEE?   

We zijn benieuwd naar uw reacties. Mail onze secretaris ( rob_hunnego@hotmail.com)  even 

hoe je erover denkt. 

Hierbij nogmaals een korte samenvatting van het Protocol. Zoals al is aangegeven zullen de gevolgen 

van de besmettelijkheid van het Coronavirus blijven totdat er een vaccin is gevonden. De verwachting 

is dat dit nog zeker maanden zal duren. Vanaf 1 juni mogen weer bijeenkomsten met 30 mensen en 

vanaf 1 juli met 100 mensen worden georganiseerd onder voorbehoud dat het virus zich weer niet 

uitbreidt. Maar we moeten ons ook aan de 1,5 meter eis houden. Dit betekent dat we ook na 1 juli maar 

een beperkt aantal leden kunnen ontvangen in verband met de grootte van de zaal. Voorlopig hanteren 

we als veilig 28 leden per avond. Dit leidt ertoe dat een Sociëteitsbijeenkomst er heel anders zal 

uitzien dan onze gebruikelijke avonden. Met dit protocol wil de Sociëteit niet alleen handreikingen 

bieden voor het (her-)inrichten van de diverse ruimtes binnen de Sociëteit maar ook ten aanzien van 

gedragsbeïnvloeding, opdat de verdere verspreiding van het Corona-virus wordt voorkomen 

De belangrijkste punten zijn: Kom alleen naar de Sociëteit als je gezond bent, geen klachten hebt en 

geen familielid met Coronaklachten (koorts, verkoudheid en dergelijke) hebt; ten alle tijden moet je 

van tevoren aanmelden en aangeven dat je geen klachten hebt; geef geen handen en was je handen 

regelmatig; bij binnenkomst wordt je temperatuur gemeten en het beleid is erop gericht dat je jezelf zo 

weinig mogelijk verplaatst. Het Bestuur treedt in het begin op als Social Distancing Manager.  De 

Sociëteitsavond is van 17.30 tot 21.30 en wij starten met maximaal 28 personen per avond.  
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Er zijn looprichtingen in de Sociëteit aangebracht en de bar is afgeschermd; dit om de 1,5 meter 

afstand te garanderen. Maximaal met 4 personen aan een tafel en de tafels en stoelen mogen niet 

worden verplaatst. Er kan voorlopig niet worden gekaart, er mag niet worden gerookt en er mag niet 

worden gezongen. De Biljartruimte (achteringang) en de Sociëteitsruimte (vooringang) zijn 

gescheiden. Je moet je voor beide apart aanmelden. Na twee bijeenkomsten evalueren. 

 

Cees Postema:  Biljarten in aangepaste vorm van start. 

 

Met de onlangs aangekondigde versoepelingen van de Coronamaatregelen komt per 1 juni ook de 

mogelijkheid om weer te biljarten in beeld. 

Maar in aangepaste vorm. Vooraf moet er aangemeld worden en gecheckt worden of er geen 

gezondheidsrisico’s bestaan. Er zijn maar twee van de 4 biljarts in gebruik en er mogen er per sessie 

van 2 uur maar ten hoogste zes mensen aanwezig zijn in de biljartzaal. Per biljart mogen er maar twee 

spelers. Zij moeten onderling steeds anderhalve meter afstand bewaren. Ballen en keus moeten goed 

gereinigd worden en er moet met eigen keu  gespeeld worden. 

Het zal wel even wennen zijn om op deze manier te spelen. De gezellige drukte maakt nu plaats voor 

een serene rust. Iets wat sommigen altijd al graag wilden in verband met de benodigde concentratie, 

maar de ‘Kalverstraat’ zal wel gemist worden. 

Deze spelregels zijn in lijn met het protocol van de Nederlandse Biljart Bond. Kurken kan voorlopig 

helemaal niet vanwege de onderling te bewaren afstand en het gemaximeerde aantal aanwezigen in de 

zaal. 
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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.   

 

 

 

 

Rinus de Haas (29 mei) 
Dick van Rossum(29 mei) 

Hans Lamb (4 juni) 

Andries Andrea (14 juni) 

Pascal Luttger (14 juni) 

Cees Postema (14 juni) 

 

Kees Berends (15 juni) 
Maxime Hendrickx (18 juni) 

Eugène Randag (23 juni) 
Stef Koot (24 juni) 

Aloys Arkesteijn (26 juni) 
Dick Meuldijk (26 juni) 
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Hieronder de actuele stand van activiteiten. 

         ?  juni      Start Soos in Coronatijd. 
       6&7 juli      Golfen op Grossmoor bij Weert. 

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. 

 

 

Jeen Pot :  Hoe beleef jij en je familie de lockdown? 

 

 

Een bijzondere en unieke ervaring. Vanaf het begin in principe alle zakelijke en privé contacten per 

direct stopgezet. Ook mijn vriendin werd al snel naar huis gestuurd om daar een werkplek in te 

richten. Gelukkig hebben wij een mooie lichte ruimte waar we twee werkplekken hebben ingericht. 

Daarnaast hebben we voldoende ruimte voor ons tweeën en hebben een leuke kleine stadstuin. In het 

begin van de intelligente lockdown gingen we vaak wandelen buiten de gebaande wegen of op 

incourante tijden Een volledig lege doodstille Markt op een zaterdagavond was wel een nieuwe 

ervaring. Met name ons wereldje is bijzonder klein geworden. Ook al is er veel contact via de digitale 

media mogelijk, dit komt wat mij betreft toch niet in de buurt van fysieke aanwezigheid. 

Sinds de versoepelingen ga ik af en toe naar kantoor in Den Haag waar vanuit de deuropening op 

beperkte wijze weer eens een kort gesprekje plaatsvindt. Het grote plezier dat ik hieraan beleef had ik 

niet eerder voor mogelijk gehouden.  

- Hoe kom je de periode door? 

De routine is eigenlijk niet aangepast. Door de week werken we samen in ons kantoor en aan het einde 

van de middag maken we een (lange) wandeling. De avonden worden gevuld met spelletjes, telefoon-/ 

videogesprekken en vaak een film of serie. De weekenden hebben we gevuld met enkele klussen in 

huis en we hebben de tuin een opknapbeurt gegeven. Met name door het heerlijke weer een ideale 

tijdsbesteding. Daarnaast probeer ik 1 a 2 keer per week een ronde te fietsen van ca 40 kilometer. Hier 

ontstond een uitdaging om routes te bedenken die niet zwart zien van de fietsers, maar ook dit is 

gelukt.  
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- Welke verandering heeft deze lockdown voor jullie tot gevolg? 

Veel familie en vrienden wonen op geruime afstand en hebben net als wij bijna allemaal ouders in de 

risicoleeftijd. Op bezoek gaan is daarom uitgesloten. Onze tijdsbesteding in de weekenden was voor de 

coronatijd met name hiermee gevuld. Daarnaast probeerden wij ieder weekeind nog een museum te 

bezoeken, maar ook dit behoort uiteraard niet meer tot de mogelijkheden. Het voordeel is wel dat er 

geen redenen meer zijn om klussen uit te stellen waardoor de lijst gelukkig een stuk korter aan het 

worden is. 

- Als je nog zakelijk actief bent, wat zijn de gevolgen van deze lockdown? 

Zowel de particuliere als de zakelijke klant zijn de kat (even) uit de boom aan het kijken. Als architect 

zijn wij zowel betrokken bij initiatieven op de bouw- en ontwikkelingsmarkt, maar ook bij de realisatie 

van bouwprojecten.  

In relatie tot planvorming zien we dat hier veel stagnatie plaatsvindt. Aan de eerste ideeën kant 

ontstaan wel weer initiatieven, maar dat zijn vaak vrijblijvende niet concrete verzinsels waarvoor we 

een bijdrage leveren in de brainstorm en eventueel beeldmateriaal produceren. Een investering die we 

met plezier doen en gelukkig als bedrijf goed kunnen dragen.  

Aan de realisatiekant zien we dat er weinig veranderd. Aannemers stagneren hooguit omdat het 

(veelal uit het Oostblok afkomstige) personeel achter de grens vastzit. Daarnaast valt op dat de 1.5m 

samenleving op een bouwplaats niet mogelijk is, maar er ook weinig inspanning verricht wordt om 

hieraan deel te nemen.   

 

 

 

Peter Hoogendoorn:  Het leven tijdens COVID-19. 

  

 Mieke en ik hebben ons aardig moeten aanpassen aan de situatie. 

 Onze kinderen hadden in het begin van deze crisis al besloten om vrijwillig in quarantaine te gaan. Wij 

zijn oppas oma en opa, dat betekende 2 dagen per week de kleinkinderen van en naar school brengen, 

inclusief de lunchpauze. Daarna, tot de ouders weer thuiskwamen, 

hen bezig houden en de warme maaltijd voorbereiden. Dat viel dus 

tegen: 4 a 5 weken de kinderen en kleinkinderen niet 'live' zien. 
  

 Intussen viel ook ons vrijwilligerswerk stil: de openbare bibliotheek 

en de schoolbieb, waar Mieke vrijwilligster was, sloten en zijn nog 

steeds dicht.. Zelf deed ik vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem in 

Bergschenhoek, activiteiten voor allemaal zeer kwetsbare mensen. 

Alle bijeenkomsten en bezoekwerk uit den boze.  Kortom, onze 

routine werd in een klap veranderd. 
  

 Gelukkig wonen we in een appartement op de bovenste etage, van 

gebouw de Stander in Bergschenhoek: 120 vierkante meter groot en 

een terras van 60 vierkante meter. 
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 Met mooi weer leven we dus buiten. Inmiddels hebben we een hele reorganisatie binnenshuis achter 

de rug (waar COVID-19 al niet goed voor is). Het terras hebben we in een langgerekte tuin veranderd 

met 25 meter aan planten in potten. Zo lang is de lengte van de balustrade namelijk. Tuinieren doen 

we dagelijks. 
  

 Intussen hebben we andere afspraken gemaakt met onze kinderen: eens per week gaan we bij hen en 

de kleinkinderen in de tuin koffie drinken, op anderhalve meter afstand, natuurlijk. 

 Hetzelfde doen we ook met wat vrienden. 
  

 Op de gang hebben we een hobby kok en die maakt voor de buren en ons, om de 3 weken een 'Corona 

diner'. Gerechte worden stuk voor stuk voor de deur gezet, na een belletje kunnen we het daar 

weghalen. Heel erg leuk om zo verwend te worden! 
  

 Zelf ben ik inmiddels 15 kilo afgevallen: andere levensstijl en 2x drie kwartier per dag op de 

hometrainer.   Ook lezen en puzzelen we veel. 
   

 Een compliment voor bestuur en anderen, die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de Soos.   

Ook de berichtgeving vinden we uitstekend. 

  

 Hopelijk tot gauw! 

  

 

 

 

 → BRIEFWISSELING CEES-DICK         

 

 

Beste Dick,                      Voorburg, 21 mei 2020

  

Hemelvaartsdag. Een Christelijke feestdag die ook in het ontkerstende Nederland in ere wordt 

gehouden. Enige jaren geleden waren we in het begin van de zomer in Sauerland en daar was ook op 

donderdag in een van de weken na Hemelvaartsdag een “Frohleichnamstag”, wat in Nederland bekend 

staat als Sacramentsdag, maar nu in tegenstelling tot enige decennia geleden hier niet meer gevierd 

wordt. Evenmin als 15 Augustus, Maria Hemelvaart of zoals de katholieken dat noemen Maria 

Tenhemelopneming. 

Och Dick, wat denk je, komt er nog een Corona Memorial Day of zoiets? Ik verwacht het niet. Zodra de 

toestand normaliseert, gaat eenieder weer snel over tot de orde van de dag. Spirituele diepgang om op 

een dag bij stil te staan, nee, dat zit niet meer in de genen van onze maatschappij. Wellicht dat die 

kentering toch kan komen? Sociologen voorspellen wel zoiets. 

Hemelvaartsdag is voor mij vooral een jeugdherinnering.  
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In het Gereformeerde milieu in Eindhoven in de vijftiger jaren was het gewoonte om ’s morgens eerst 

naar de kerk te gaan en aansluitend naar het korfbalveld op de Herdgang. Jawel! Het huidige 

trainingscomplex van die prachtige club PSV. Daar liggen mijn sportieve roots. Op die dag werden daar 

‘series’ (een ander woord voor toernooi) gehouden. Clubs uit alle delen van het land kwamen er naar 

toe: Ons Eibernest, DKOD uit Heelsum (ik vermoed dat het staat voor De Korf Ons Doel), ODILO ( Ons 

Doel Is Louter Ontspanning) , Sportlust en jawel PSV! Mijn club Rust Roest organiseerde het geheel. In 

mijn herinnering altijd zonnige dagen en een heel gezellig geheel. 

In de vrije tijd die nu redelijk overdadig aanwezig is, ben ik bij het opruimen mijn cd collectie weer 

tegengekomen. De cd’s stonden op zolder en in het huidige Spotify tijdperk heb je ze eigenlijk niet 

meer nodig. Maar, ziedaar, je wordt door je eigen verzameling toch steeds weer op een spoor gezet 

wat je zomaar uit Spotify niet zou volgen. Veel prachtige Barokmuziek en ook een aantal 

Neujahrsconcerten van de Wiener Philharmoniker. Heerlijke muziek. 

Van het COVID strijdperk niet echt veel nieuws. We mogen de touwtjes laten vieren, maar 

gecontroleerd. Ik vind die de Jonge echt zo’n CDA kwabbernoot. Enkele weken geleden stond hij vol 

verve app’s te verdedigen en nu moet er weer een dashbord komen. Kern van de bestrijding blijft 

naast algemene hygiëne testen en gedegen bron- en contactonderzoek. Deze zomer zal het wel 

meevallen, maar het najaar is de definitieve test of er een tweede golf komt. 

Belangrijkste is voor ons dat de soos weer open gaat alhoewel het wel heel anders zal zijn. Zolang de 

tuin te gebruiken is zal het allemaal wel meevallen, maar ook hier ligt de ultieme test in het najaar. Het 

biljarten start ook weer met bloktijden en maar 6 man tegelijk aanwezig. Anders dan de andere soms 

nu en dan wat chaotische bijeenkomsten. 

Dick, de eerste zin voor mijn feuilleton ‘Moord in de Sociëteit’ heb ik al: “Rijden maar Mark, zei 

Minister-President Baurel tegen zijn chauffeur” 

Briljant niet? 

 

Dick, dat was het voor nu, Cees 
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 →  BRIEFWISSELING DICK-CEES        

 

 

Ha Cees,                     Wassenaar, 21 mei 2020 

 

Dank voor je brief met deze keer een inkijkje in het jonge leven van Cees Postema, een gereformeerde 

knaap in Brabant. Hemelvaartsdag  was voor jou het jaarlijkse korfbal toernooi. Nooit heb ik deze 

sport geassocieerd met Brabant, Ik krijg daarbij eerder beelden van Heerde of Epe waar de 

zaterdagmiddagen voor deze sport waren weggelegd. Bijzonder, een gemengde sport waarbij als ik me 

goed herinner lichamelijk contact tussen beide seksen reglementair was uitgesloten. 

Cees ik was in het geheel niet in de wieg gelegd voor welke sport dan ook. De padvinderij, nu 

modernistisch scouting geheten, was door mijn ouders uitgezocht als bezigheid waar de noodzaak tot 

samenwerking, wilde je ergens toe komen, er werd ingestampt. Zaterdagmiddagen op de fiets naar 

Meijendel en dan een zeer onbenullig spel spelen waarbij,  als mij geheugen me niet in de steek laat, 

leden van de leiding vermomd de boef uit hingen. Wij moesten die dan op sporen wat eigenlijk altijd 

lukte. Verder komt de jaarlijkse Duinenmars als ijkpunt naar boven, 15 km soort van marcheren. 

Toen ik interesse voor het andere geslacht begon te ontwikkelen was deze jongen snel padvinder af. 

Het voorzichtig openstellen van de Sociëteit vanaf 1 juni is een feit. Zal erg raar zijn om onder leiding 

van een “distance manager” ons gebouw te mogen betreden. Ik vind het vooruitzicht verre van 

aantrekkelijk maar zal me zeker vanuit een soort van (misplaatst ?) solidariteitsgevoel af en toe laten 

zien. Het is te makkelijk om vanaf de zijlijn te gaan roepen hoe het anders zou moeten. Ik zou het ook 

eerlijk gezegd niet weten. Het is dit of niets, voorlopig ziet de toekomst er zo uit. 

Inderdaad weinig Corona nieuws. Wel zie ik een verschuiving naar een meer politieke en economische 

discussie. Traditionele reflexen doemen weer op. Ben ik nou zo gek. Iedereen snapt toch dat je nooit 

door kan gaan met boetes op ontslag. De economie zal er in het post corona tijdperk heel anders 

uitzien. Je moet ondernemers de kans geven daarop in te spelen. Soms (of vaak?) zal daar minder of 

ander personeel bij horen. Het feit dat die oude reflexen gelijk al weer opspelen stemt mij niet erg 

positief.  

Cees, een wat korte brief deze keer. Morgen verjaardag van Martha, koken dus, maar, nog belangrijker, 

waarschijnlijk ook geboorte 2e kleinkind. Mijn dochter moet zich na controle door verloskundige 

vandaag, morgenochtend melden in het Westeinde. Bizar dat al dit medeleven op afstand moet. Zij zit 

nu door de zwangerschap in de risico+ categorie. Bezoek mag niet en alleen haar partner mag haar 

fysiek ondersteunen. 

Hopelijk volgende week goed nieuws, 

 

Cees, wees voorzichtig 
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Dick Meuldijk: Tartelettes au citron 

 

Heren, helemaal niks koken deze keer. U verrast uw partner, vrienden en of relaties met een heerlijk 

taartje dat met minimale inspanning en zonder oven of gaspit glunderend gepresenteerd kan worden. 

Slechts een kort bezoek aan uw buurtsuper volstaat 

Ingrediënten 

Heel veel maar niet uw zorg. 

1 x gebaksbodems van Jos Poell 

  Er zitten er zes in dus zes kleine 

eenpersoonstaartjes 

1 x Bonne Maman Lemon Curd voor de vulling 

Bereiding 

➢ Open het pak gebaksbodems, leg er net 

zoveel op de aanrecht als u nodig heeft. 

➢ Open de pot Lemon Curd. Schep in elke bodem wat lemon Curd en wel 

zoveel dat het niet over de rand loopt. 

➢ Voor de gevorderden onder u: koop spuitbus slagroom. Klein toefje op 

het taartje voor net dat beetje extra 

➢ Leg ze op een bordje en serveer uit. Bij voorkeur op kamertemperatuur 

anders gelooft niemand u. 

Uw gasten zullen versteld staan en u zelf ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant 2 

In plaats van de lemon curd zoekt u in de supermarkt naar banketbakkersroom van Dokter Oetker. 

Doe precies wat er op het pakje staat. Schep de room in de gebaksbodempjes (met mate) en garneer 

met wat fruit. Bij AH hebben ze heel handige doosjes diepgevroren zomerfruit. Ook hier geldt: zorg dat 

het fruit ontdooit is anders gelooft niemand u met uw sterke verhalen over de bereiding. 

Drank voor erbij 

 

Serveer bij de citroenvariant Limoncello. Minimaal 30% alcohol dus dat belooft wat. Schenk de 

Limoncello ijs en ijs koud uit de vriezer. Bij de fruitvariant kunt u ook kiezen voor een eau de vie van 

de fruitsoort die u gebruikt. Zelfs flamberen is hierbij mogelijk. Check vooraf wel even uw brand- en 

inboedelverzekering. 
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Red.: Van Paul Groot ontvingen we het volgende:  

“Onze kleinzoon van 13 jaar had thuisopdracht van school ( muziekles) om een rap te maken. De muziek 

moet ik je helaas onthouden. Maar de tekst zegt genoeg hoe ook kinderen en de jeugd ook deze tijd 

ervaren”. 
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Eerder heb ik gemeld dat het klusteam voorlopig inactief is 

vanwege het Coronavirus maar ook dat in deze rustperiode nog 

wel enkele lopende zaken zouden worden afgehandeld. Dat is 

inmiddels voor een deel gebeurd, graag vermeld ik die gedane 

zaken. 

1e  Het bord “150 jaar jubileum” 

Oplettende sociëteitsleden zullen hebben opgemerkt dat het 

grote tekstbord in de barruimte was verwijderd. Dat was gedaan 

om het op te knappen waarbij het houten draagbord opnieuw is 

geschuurd en gevernist en de messing plaat gepoetst en 

gevernist. Het glimt nu weer zoals het waarschijnlijk 

oorspronkelijk was. 

Inmiddels is het op z’n plek teruggehangen en kan het weer 

sierlijk gelden als dankbare herinnering aan de schenkers van 

de parketvloer en de gordijnen, destijds ter ere van het 150 jarig 

jubileum der sociëteit. 

2e  Het bordje “Restauratie Grote zaal” 

Tevens is van de gelegenheid gebruikgemaakt om het 

herinneringsbordje “Restauratie Grote Zaal 2010-2011” op 

dezelfde wijze in alle eer te herstellen. Dit bordje hangt in de zaal 

aan de wand rechts naast de nis waarin de katheder staat. Het is weliswaar maar een klein bordje maar 

doet recht aan de grote prestatie die met de restauratie was geleverd. 

 

Dat was het voor even. Wij kijken uit naar het moment om elkaar weer in alle gezondheid in de sociëteit 

te zien. 

 

Melding maken? 

Melding maken van iets dat kapot is of niet goed werkt kan het beste worden opgeven aan mij -de leider 

van het klusteam-, dat kan zowel persoonlijk, per e-mail wa@diedenhoven.nl of per WhatsApp 06 

53901347. 

mailto:wa@diedenhoven.nl
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Ron Verschoor:   

Van Ron kreeg het volgende bericht: “Beste Andries,  v.w.b. de ziekenboeg het volgende. Afgelopen 

zondagavond ben ik per ambulance afgevoerd naar het Westeinde ziekenhuis (HMC-Westeinde) 

wegens een hartaanval. Bleek een verstopping in 1 van de kransslagaders. Volgens cardiologen logisch 

na 46 jaar diabetes type 1. Zit nu in afwachting van het vervolg, waarbij naar alle waarschijnlijkheid 

een  bypass ingreep gaat plaatsvinden in de zeer nabije toekomst. Ben wel gedotterd dezelfde avond, 

dus alles is nu stabiel. Mag de oproep waarschijnlijk thuis afwachten zodat ik ook mijn werk kan 

plannen. Voel me nu gewoon weer goed, maar leef wel op een vulkaan. Dus kan niet wachten op de 

ingreep. Wel gek dat je daar naar uitkijkt, maar goed. Als het loodgieterswerk goed is uitgevoerd kan ik 

er de rest van mijn leven tegenaan. Ook wel een prettig vooruitzicht. Gr. Ron Verschoor” 

 

Laatste nieuws : geen bypass  voor Ron (te link), wel stents, nog deze week. 

Wim Quaak:  

De toestand van Wim Quaak is volgens personeel van het verzorgingstehuis stabiel. Omdat de dochters 

nog steeds geen direct contact met hem hebben, alleen met glas ertussen, is het niet helemaal helder 

hoe zijn geestelijke gezondheid is. Hij is sowieso niet telefonisch te bereiken. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Limericks en Gedichten 

 

Voor Hans Knoester     
  door Aad Meuldijk 

Onze Haagse Hans Knoester ondernemer en ex opticien 
Dacht na over het leven, tijd voor een pauze voor hem. 

Even geen stress en spanning op zijn pad 
Hij en Anja vonden dit relaxen wel wat. 

Komt die Corona, nu moeten zij het nog zien. 
 

 

Voor Ludy Winter 
  door Aad Meuldijk 

Onze Ludy, geboren in Den Haag 
Bezoekt onze sociëteit vaak en erg graag. 

Maar nu is onze soos helaas gesloten. 
Het voelt als of hij is verstoten. 

Op naar betere tijden, wanneer is de vraag. 
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Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 29 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  Rinus de Haas 
  door Aad Meuldijk 

Haagser en natuurlijker dan Rinus heeft de soos ze niet. 
Maar onze Rinus heeft wel een beetje verdriet. 

Geen soos, geen klaverjassen met Koos, Rob en Stef 
Probeer het eens virtueel, via internet met lef. 

Dan ben je toch samen en echt zien ligt in het verschiet. 

Voor  Andries Andrea 
  door Aad Meuldijk 

Uit Haarlem naar Voorburg kwam onze Andries 
Altijd in beweging, geeft altijd graag advies. 

Weet wat hij wil en is niet verlegen. 
Hij vindt onze soos een grote zegen. 

En hij is met bridge gedetailleerd en precies   

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

