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2 
Voortgang opening Sociëteit in het nieuwe Normaal 

Op ons verzoek in de nieuwsbrief om aan te geven of je wel of niet naar de Sociëteit komt, bij de strikte 
maatregelen die nodig zijn om aan de RIVM-voorwaarden te voldoen, heeft een groot aantal leden 
gereageerd.  

Het aantal leden dat heeft aangegeven voorlopig niet naar de Sociëteit in het nieuwe Normaal te 

komen (zitten en niet bewegen) is, na de laatste nieuwsbrief, sterk toegenomen. 14 leden komen en 19 

leden voorlopig nog even niet. De belangrijkste redenen om nog even niet te komen zijn: 

Het is te riskant in verband met mijn gezondheid of gezondheid van een familielid en “Ik vind er niks 

aan als ik niet kan kaarten en/of biljarten (kurken) en gezellig aan de bar kan hangen en ik wacht 

betere tijden af.” 

 

Rekening houdende met deze reacties zijn we plannen aan het maken om de Sociëteitsbijeenkomsten 

weer te starten. Misschien eerst in beperkte vorm en daarna langzaam opschalen tot wat binnen de 

strikte voorwaarden mogelijk is.  

Wij melden jullie als de soos weer gelimiteerd opengaat en in welke vorm we dit dan doen. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Hieronder de actuele stand van activiteiten. 

         
       6&7 juli      Golfen op Grossmoor bij Weert. 

19 dec.      Kerstdiner. 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

 

 

Jan Simon: Even van mij een berichtje: 

 

Hallo Soosvrienden, 

Op dit moment ben ik nog steeds blij dat ik: – geen coronabesmetting heb, – voldoende gezond ben, – 

mijn 2 kinderen incl. verdere familie het goed gaat, – in Nederland woon en dus toch nog voldoende 

bewegingsvrijheid heb, – met pensioen ben en dus geen zakelijke beslommeringen meer heb, – geen 

financiële zorgen heb, – een hobby en veel leesvoer heb, – midden in de stad in een goed huis woon, – 

en een aantal vrienden en kennissen heb. 

Wat minder voor mij is: – dat ik steeds meer ga voelen dat ik een hartkwaal heb die voor mijn conditie 

sluipender weg steeds belastender wordt, – dat ik zeer beperkt naar mijn kinderen in Zwartewaal en 

Brielle kan, – dat ik vanwege mijn gezondheidsrisico zeer serieus moet oppassen niet besmet te 

geraken met het coronavirus, – dat er toch nog wel veel zaken dientengevolge nu niet kunnen, zoals 

soosbezoek, de wekelijkse gym, verjaardagsbezoek, 

theater en museumbezoek, e.d. 

Wat mij nu opvalt, is dat ik op mijn manier toch nog 

voldoende te doen heb en mij nooit verveel. Ik woon 

alleen, in een groot huis, samen met de kat.  

Er is er altijd wel wat te doen in dat huis: dagelijks eten 

koken, de kat voeren e.d., de boel opruimen, de krant en 

een boek lezen, zo nu en dan TV kijken, aan mijn hobby 

werken. Gelukkig komt er een halve dag in de week een 

huishoudelijke hulp mijn huis kuisen. 

Buitenshuis is er het wekelijkse boodschappen doen, 

lopend, hier in de wijk, het vuilnis met de kruiwagen 

wegbrengen naar het stortpunt om de hoek op de kade (= 

ca 80m lopen met 3 zakken, vandaar de kruiwagen) zo nu 

en dan een stukje wandelen vanwege de 

conditiebevordering, wanneer en waar het niet druk is en 

1x per week op de fiets naar Bronovo voor 

trombosecontrole en incidenteel naar de huisarts voor 

kwartaal-controle en naar de apotheek. 
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Ik had vroeger, tot ca 45 jaar geleden, een hobby: modelbouw in karton en plastic op schaal van 

schepen en auto's.  

Toen ik 25 was, ging ik werken in het bedrijf van mijn vader en had eigenlijk geen tijd meer voor deze 

hobby. Ik heb toen de boel degelijk in dozen ingepakt. Die dozen zijn nadien 3x met mij meeverhuisd in 

de afgelopen ca 45 jaar en hebben dat allemaal netjes overleefd. Ik was, ondanks corona, er nu toch al 

aan toe, nadat ik het merendeel van de erfenissen van mijn vrouw, ouders, ooms en tantes, opa's en 

oma's had opgeruimd en dus mijn handen vrij kreeg, om mijn hobby weer op te pakken. Dit komt dus 

goed uit in deze coronacrises. Het netjes maken van die modelletjes is een tijdrovend maar toch zeer 

ontspannend werkje waarmee ik nu heel wat uurtjes doorbreng tussen alle voornoemde 

werkzaamheden door. Dat gaat heel goed, want de lijm en de verf moeten ook kunnen drogen om weer 

verder aan de modellen te kunnen bouwen. En wanneer ik 

er even geen zin in heb ga ik gewoon wat anders doen; er is 

genoeg om mee bezig te zijn. Laatst heb ik een kartonnen 

bouwplaat van de oude Karel Doorman gemaakt, 60 cm 

lang, schaal 1:300. nu ben ik bezig aan het baggerschip 

Geopotes 14, schaal 1: 300, in plastic, 41cm lang en een 

Amerikaanse truck in plastic, schaal 1:25, 35cm lang. Dit 

alles uit eigen voorraad. Zelfs de verfpotjes van ca 45 

geleden waren nog bruikbaar. Ook de kwasten, mesjes, 

tangetjes, e.d. had ik nog bewaard. De winkels, waar ik dat 

alles vroeger kocht, zijn veelal verdwenen, gelukkig is hier nog op de Loosduinse Kade de Houdloods, 

die ik onlangs op de fiets nog heb bezocht. Ik heb nog vele plastic modellen, zowel ter restauratie als 

nog nieuw, op voorraad, evenals een behoorlijk aantal kartonnen bouwplaten. Dankzij mijn 

geavanceerde printer en met behulp van fotopapier, kan ik de schaal van die bouwplaten aanpassen 

op 1:300 want de originelen van vroeger hebben allerlei schalen. Een ander fenomeen waar ik 

tegenaan loop, is dat ik een gereed of gerestaureerd model in een vitrine moet zetten, wil dat niet snel 

beschadigen. Dus heb ik laatst nog 2 vitrines gebouwd en heb daar voor een plaatsje gevonden in mijn 

Lapidarium (= rommelkamer) boven op zolder. Het hout hiervoor ga ik halen bij de HUBO op de Laan 

v. Meerdervoort, het glas in de Piet Heinstraat bij Ariba. Voor de rails voor de ruitjes ben ik op de fiets 

naar RU 58 in de Kerketuinen gegaan.  Zo breid ik steeds mijn nalatenschap uit. Ik heb met mijn zoon, 

die zelf lid is van een modelbouwclub, afgesproken, dat hij later voor mijn collectie zal zorgen.... 

Mijn zoon en dochter zijn beiden thuis aan het verbouwen. Mijn zoon woont in mijn voormalige huis, 

waar nog wel spullen van mij aanwezig zijn. 

Dus heb ik beiden nogal eens aan de lijn of op de app vanwege bouwkundige raadgeving of vragen 

over aldaar opgedoken eigendommen van mij. Zo komt er wel eens iemand nog wat van vroeger bij mij 

nabezorgen...... Dan voel ik mij weer “rentmeester van de restanten”. Die spullen moeten dan 

uitgezocht worden en vervolgens weggegooid of gearchiveerd worden..... zo raakt mijn grote huis 

sluipenderwijs nog steeds voller.... 

Een klein restant van overige spullen uit nalatenschappen moet ik ook nog uitzoeken en er een goede 

baas voor vinden... 
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Ook zijn er de verjaardagen en geboortes van familieleden en vrienden. Hiervoor zoek ik meestal een 

passend cadeautje dat ik netjes postvriendelijk inpak en vervolgens via Roda in de Piet Heinstraat naar 

hen per KPN zend. 

Conclusie van dit alles:  ondanks corona word ik voldoende bezig gehouden en gecontroleerd (mijn 

dochter is huisarts in Brielle) en verveel ik mij niet.      

 

 

 

 

Pascal Luttger: Inkijk in mijn belevingswereld. 

 

Beste soosvrienden, 

Mij is gevraagd jullie een kijkje te laten nemen in mijn belevingswereld sinds begin maart nadat 

iedereen ineens heel afstandelijk begon te doen. Het nieuws is niet iets waar ik me dagelijks even aan 

vergaap dus de eerste weken wast het allemaal een beetje vreemd. Blijf thuis was het devies maar met 

mijn werk is dat nogal lastig, klanten willen nou eenmaal dat ik het werk uitvoer en niet met een 

whatsapp belletje met video ga uitleggen hoe je een hamer vasthoudt en een spijker drijft. Dus er maar 

op uit, elke dag weer bij een ander dan weer eens buiten een fietsenschuur bouwen, binnen een paar 

muren stucen, de elektra verleggen in een winkel en ga zo maar door. Ja ik probeer natuurlijk veel op 

mijn werkplaats te zijn en daar zoveel mogelijk alles voor te bereiden maar uiteindelijk sta ik toch 

weer aan de deur bij mijn klant om daar de nodige ondersteuning te bieden. 

 

Het feit dat je besmet kan raken was in het begin wel even schrikken want de beelden waren van 

ernstig zieken die door het corona virus nog zieker waren geworden. Deed me een beetje denken aan 

filmpjes uit Afrika waar de meest ernstige gevallen werden misbruikt om een boodschap over te 

brengen. Dus maar eens op internet wat speurwerk gedaan en wat blijkt! Je kan besmet zijn zonder dat 

je het door hebt. Tja dat lijkt dan wel erg op een griepvirus. Griep heb ik ook al drie jaar niet meer 

gehad dus dit zal ook wel loslopen. En na een paar weken met de vrouw thuis, reuze gezellig, ze is 

altijd thuis als ik weer thuis kom. Verder was er voor mij niet veel anders, nou klanten belden me wat 

vaker om te vragen of ik wel kwam op de door hen gemaakte afspraken. Ook belden er klanten om te 

zeggen dat ze verkouden waren of hoesterig en of ik dan nog wel wou komen. Natuurlijk zolang er 

geen koorts is kom ik gewoon langs. Zou ik anders namelijk ook vermijden want jezelf in 

besmettingsgebied van een gewone griep doe je natuurlijk ook niet. 

Na het verlopen van de tijd en een paar weken corona quarantaine ben ik toch erg verbaasd als ik hoor 

dat zweden besluit om zich weinig aan te trekken van alle maatregelen die door de WHO (klinkt een 

beetje als een band) waren voorgeschreven en nu blijkt dat toch een veel verstandigere keuze te zijn 

geweest dan de rest van Europa. Hier kan je niet eens demonstreren als je het niet eens bent met de 

genomen beslissingen en de wijze waarop er weer een nieuwe crisis wordt vervaardigd. Allemaal om 

het volk te bedaren en maar geen oproer van het een of ander aan te wakkeren. 
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In Duitsland was er even sprake van een discussie of je straks wel kon vliegen als je niet gevaccineerd 

was tegen Covid19 maar die was daar gauw van tafel geveegd. Geeft wel te denken voor de toekomst 

als dit soort gedachtes nu al de pan uit schieten, geen vaccinatie geen transport, geen toegang tot je 

restaurant, geen levensverzekering meer, geen hypotheek vanwege het feit dat je een risicogroep bent 

geworden en dat allemaal om de farmaceutische industrie een beetje te spekken. Nou dan maar niet 

maar een vaccinatie die wellicht, misschien, mogelijkerwijs een beetje weerstand biedt tegen Covid19. 

De volgende wordt 20, 21 en ga zo maar door. Nee ik heb zelf een immuunsysteem en ik laat die liever 

puur natuur zonder dat een allegaartje aan chemicaliën voor een boost wordt toegevoegd. Ik boost ook 

wel eens een motorfiets en die overleeft het ook niet erg lang als ik er veel plezier mee heb. 

 

Ach laten we maar gauw weer bij elkaar komen dan kan ik tenminste live deze gevoelens met jullie 

delen en wellicht ook jullie afweersystem eens aan de tand voelen. 

 

Aldus zei Pascal Luttger  

  

 

 

 

Pieter Prins: Golfen op Crossmoor nabij Weert 

 

Sociëteit De Vereeniging heeft een zeer actieve afdeling Golf. 

Ooit begin jaren 2000 begonnen onder leiding van Stef Koot, Jan 

Kersten en Rob van Hulst nu uitgegroeid tot een professionele 

club met circa 25 leden. Maandelijks wordt er gezamenlijk gegolft 

op de mooiste golfbanen in onze regio. Menno Alkema, Bram 

Abbas en Rob van Hulst vormen op dit moment het actieve 

bestuur. 

Het is naast sportief ook zeker gezellig en iedereen kijkt uit naar 

de nieuwe maandelijkse golfdag. 

 

Helaas is er vanwege Covid-19 dit jaar nog niet gespeeld. 

Vorig jaar ontstond het idee om te gaan golfen op een locatie wat 

verder van huis en met een overnachting. Zo geschiede het. We 

kwamen terecht in de buurt van Weert op de mooie bosbaan van 

Crossmoor. We verbleven daar een maandag en een dinsdag 

ergens in juli. 

Met 15 deelnemende leden hadden we vorig jaar twee geweldige 

zonnige dagen.  
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Een aantal heren waren zelfs zo fanatiek om al de avond van te 

voren naar Weert af te reizen. 

Er werd weer geschiedenis geschreven. O.a onze Rob van Hulst 

werd midden in de nacht buitengesloten en Dave Salomons heeft 

hem gered. Details ontbreken..... Na een goed diner (met hier en 

daar een glaasje wijn..) werden er kaartspelletjes gedaan en jeu de 

boules gespeeld. 

Onze seniorleden Theo Snelders en Henk van der Maten werden de 

nummers een en twee. Ja, de oudjes doen het nog goed. 

 

Nu ziet het er naar uit  dat dit illustere golfgezelschap 6 en 7 juli 

2020 weer twee dagen naar Crossmoor gaat. Natuurlijk met de 

nodige beperkingen en maatregelen en 1.5 meter uit elkaar. Een 

traditie is geboren. 

Nu maar hopen dat het inderdaad doorgang kan vinden. 

We staan te popelen.  

 

 

 

 

 

 

Hans Knoester: Lekker gegolfd. 

  

 

Vandaag, vrijdag 22 mei, heerlijk gegolfd met Rob Kreté en Andries Andrea.  

Op de golfbaan is de anderhalve meter afstand houden geen enkel probleem.  

Hole 1 kort 135 meter, windkracht 4 tegen, alle drie redelijk in de buurt van de green en alle drie met 

een bogey ( vier slagen. ) er van af.  

Het is heerlijk weer en de stevige zuiderwind voelde aangenaam zacht aan.  

In de morgen had het nog een beetje geregend, waardoor alles een frisse geur had. 

 Bij hole twee liepen we vast.  

Het is een par 3 van 126 meter en wind 4,5 mee.  

In de verte zagen we twee dames achter een golfkar aan duiken.  

Daar bij de green in open veld was het zeker windkracht 5 waardoor een van de golfkarretjes 

ondersteboven in de sloot werd geblazen.  

Een explosie van stokken en balletjes. 

 De oude vijf-minuten zoektijd waren ruim verstreken en ik stelde mijn flightgenoten voor om “ FOR “ 

te roepen.  
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Daar de voorliggende hole onbemand was durfde een 

van ons te opperen om ons te laten passeren. De 

leidster van het duo keek ons aan alsof we een 

onzedelijk voorstel hadden gedaan.  

Verder was het niet bespreekbaar. 

 Gelaten accepteerden we de pauze op elke volgende 

afslagplaats. We hadden er mooi weer bij.  

Al verder verlopend, dit mooie spel, het was geen 

serieuze wedstrijd, stop ik met slagen tellen. Het 

maakt mij eigenlijk niet uit.  

Gaand van de green van 7 naar de tee- box van 8 

lopen we door het mooie gras.  

Na drie maanden niet door ons belopen te zijn en 

door de greenkeepers Leo en Allard gekoesterde 

tapijt was over de volle breedte bezaaid met 

duizenden margrietjes.  

En ik denk; “ Oeps! “ “Auw! “. “ Sorry “ 

 Op het bospaadje naar hole 9 liep naast mij in de 

altijd droge sloot een eekhoorn. Na zo’n tien meter de 

zelfde kant oplopend verdween hij naar rechts de 

duinen in.  

 

 Wat lekker gegolfd! 

 

 

 

 

 

  

Geen nieuwe mededelingen. 
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 Limericks en Gedichten 

 

Voor Aad Meuldijk     
  door Sjoerd van der Veen 

Aad Meuldijk woont aan een laan met zicht op het hof 
als activiteit heeft hij het Bestuur van de soos; ieder is vol lof 

Eens als vleesman gaf hij de vernuftelingen een discussie over vlees 
al hoewel positief over supplementen; nooit kon hij zeggen klaar is kees 

nu bestuurt hij de club als de economische prof: 
 

 

Voor Maxime Hendrickx     
  door Sjoerd van der Veen 

Maxime- de actieve kracht uit Maastricht 
Binnen het Gezelschap Anonymus van groot gewicht 
Vroeger voor de crises zorgde hij voor het soos menu 
De sociëteit is rijk met hem; het was de maaltijd jus 

De toekomst van de soos is goed met hem in het zicht 
 

Voor Aad Meuldijk     
  door Sjoerd van der Veen 

Het begrip dat hij gebruikt is "multi functioneel" 
toegepast bij de stopera en bij arena's ziet men het veel 

Een zaal in de stijl van achttien tachtig 
dat vindt toch iedereen prachtig 

Muziek, conferenties en feesten, ieder zijn deel 
 

Voor allen     
  door Aad Meuldijk 

Corona heerst en domineert ons bestaan. 
Consequentie, niet meer vrij gaan en staan. 

Tijd is opeens een vreemd gebeuren. 
Ons bestaan is ineens beperkt, niet treuren. 

Tanden op elkaar, volhouden en er weer tegenaan. 
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Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 5 juni  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  Dick van Rossum 
  door Sjoerd van der Veen 

De naam Van Rossum; wij kennen de naam van de historicus 
In de sociëteit kennen wij Dick als de grote marine koks mus 

Niet alleen geldt dit voor het diner maar ook voor de jazz 
Ook zijn fiets prestatie naar Compostella was boven een zes 

Bij koken door leden voor leden: dankzij Dick klopte alles als een bus 

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   

Voor Pascal Luttger    

  door Aad Meuldijk 
Uit Overijssel kwam Pascal naar ‘s-Gravenhage. 

Maakte van zijn beroep timmeren en zagen. 
Maar dan wel op artistiek niveau 

Meer in de renovatie, herstel en zo. 
Jarig, pluk de dag en laat je behagen. 

Voor Cees Postema     

  door Aad Meuldijk 
Met zuidelijke roots, eindigde Cees in de residentie. 
In zijn visuele préséance is hij een soort excellentie. 

Maar van in-borst enfant terrible avant la lettre. 
Zo kan hij verbaal heel leuk spetteren. 

Nu op schrift door de Corona consequentie. 

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

