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Kopie van verstuurde e-mail naar de leden op 2 juni jl. 

Beste Leden, 

 

Er wordt hard gewerkt om onze Sociëteit weer te openen. 

Op dit moment zijn er tekeningen gemaakt voor de opstelling van de tafels en de looproutes. 

Het plan is om 26 juni te beginnen met de Vrimosoos en op woensdag 1 juli de eerste Soos-avond in de 

anderhalvemeter-opzet te houden. 

Ruim van tevoren zullen we je informeren over de vorm en over de te volgen procedures om je daarvoor 

aan te melden. 

 

Blijf gezond, hou afstand en hou vol, 

Namens het Bestuur,   

 

 

 

Nieuwe buren 

Als secretaris van onze Sociëteit behoort het tot mijn taken om de twee brievenbussen van de Soos 

met enige regelmaat te ledigen. Vaak zit er alleen ongeadresseerd drukwerk in,  zo nu en dan een 

factuur (het meeste komt per e-mail),  geregeld post voor de bovenburen maar soms ook post waarvan 

ik denk dat het leuk is voor de leden om te weten. 

Recent mocht ik twee enveloppen van de overheid ontvangen, beide gingen over ‘nieuwe buren’. 
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De eerste brief was van het 

Rijksvastgoedbedrijf.  

Tijdens de renovatie van het Binnenhof 

worden de Eerste Kamer en de Afdeling 

advisering van de Raad van State gehuisvest 

in het gebouwencomplex Lange Voorhout 

34-36 / Kazernestraat 52: de voormalige 

huisvesting van de Hoge Raad.  

De Tweede Kamer verhuist tijdens de 

renovatie naar de Bezuidenhoutseweg 67 

(voormalig ministerie van Buitenlandse 

zaken, de Apenrots) en de minister-

president, zijn staf en medewerkers gaan 

naar het Catshuisterrein. 

Dura Vermeer Bouw Heyma (DVBH) is in 

opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf 

gestart met bouw voorbereidend werk aan 

de panden bestemd voor de Eerste 

Kamer/RvS. In het gebouw is eerst vooral 

veel weggehaald om de opbouw van de 

tijdelijke huisvesting mogelijk te maken.  

De bouwactiviteiten nemen toe nu de 

opbouwfase is ingezet en daardoor komen er 

ook meer medewerkers van en naar de 

bouwplaats. Met name bij begin en einde werk geeft dat meer beweging van mensen en voertuigen van 

en naar de bouwplaats.  

Alle bouw- en transportwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gemeentelijke voorwaarden 

en conform de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. 

 

 

De komende weken zijn de volgende activiteiten voorzien: 

* demontage van de balkons met behulp van een hoogwerker; dat kan verkeersoponthoud 

veroorzaken in de Kazernestraat; 

* verwijderen en afvoeren van asbest door specialisten.  

 

Medio juni verwacht ik weer een vooruitblik op de voortgang van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze zal ik 

ook in verkorte vorm in de Nieuwsbrief weergeven.  

Naar verwachting is de tijdelijke huisvesting volgend jaar zomer gereed om door de Eerste Kamer/RvS 

in gebruik te worden genomen.  

Wat zou het mooi zijn wanneer de dames en heren senatoren the Kings Ballroom gingen gebruiken op 

hun dinsdag vergaderdag als hun ontmoetingsruimte?  
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De andere brief was van de gemeente 

Den Haag en betreft de onderbrenging 

van, en ik citeer: ‘40 mensen zonder dak 

boven hun hoofd’.  

Om de verspreiding van het coronavirus 

tegen te gaan, zijn door de gemeente zo 

veel mogelijk mensen zonder dak boven 

hun hoofd opgevangen en 

ondergebracht. Dit gebeurde op 

verschillende plekken in de stad. 

Inmiddels komt het dagelijks leven 

weer op gang en de opvang wordt 

afgebouwd. Het Easyhotel, Parkstraat 

41, wordt een maand lang gebruikt als 

overgangslocatie. 

Begin juni gaat het om maximaal 40 

mensen; dit wordt halverwege de 

maand teruggebracht tot 20. 

1 juli stopt de opvang in het Easyhotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

26 juni       Vrimisoos 
    1 juli       Eerste Soosavond in Coronatijd 
6&7 juli      Golfen op Grossmoor bij Weert. 
  19 dec.      Kerstdiner. 

 

 

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) 
Hans van Zanten (2 juli) 
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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. 

 

 

 

Harry Bovenlander: Bovenlander in Corona-tijd 

 

Het was donderdagmiddag 27 februari dat ik in de middag een mail stuurde naar Rob Hunnego, 

secretaris van het bestuur, met de navolgende inhoud : 

“Beste Rob, we zitten midden in een griepepidemie en staan aan de vooravond van een wereldwijde 

corona-pandemie. Veel van onze leden zitten in de kwetsbare groep van ouderen boven de 70 met 

mogelijk onderliggend lijden. Zou het niet verstandig zijn als het bestuur de komende tijd het verplichte 

handen schudden van de leden zou laten vervallen ter voorkoming van evt. besmettingsgevaar ?” 

Diezelfde avond maakte de inmiddels afgetreden minister Bruno Bruins op televisie bekend dat de 

eerste coronabesmetting in Brabant was vastgesteld. Van het vervolg en de door de regering 

afgekondigde ‘intelligent lockdown’ en ‘social distancing’ zijn we inmiddels allemaal getuige geweest. 

Hulde aan het bestuur dat op 3 maart al haar verantwoordelijkheid nam en beschermende 

maatregelen voor het bezoek aan de Soos afkondigde. De Algemene Ledenvergadering kon nog net 

doorgaan ( de grens van 30 personen was immers nog niet afgekondigd ). 

Zelf moest ik op 9 en 10 maart nog een operatieve ingreep ondergaan en mijn echtgenote Lilian ook 

een paar dagen later op 13 en 14 maart. Toen zij thuis kwam op 14 maart konden wij gelijk in 

quarantaine, omdat op 16 maart de lockdown werd afgekondigd en de horeca om 18.00 uur die avond 

acuut werd gesloten. 

Behulpzame buren deden de boodschappen, de voorraad drank in de kelder was toereikend tot aan de 

Kerstdagen en controlebezoeken aan de medisch specialisten werden vervangen door een belafspraak. 

We mochten nog van geluk spreken, omdat de ziekenhuizen op maandag 17 maart dicht gingen voor 

alle geplande, niet-levensbedreigende ingrepen. 

Zoals herkenbaar bij vele Soosleden slaat tijdens de quarantaine de verveling toe. De één gaat zijn huis 

opruimen, de ander gaat verbouwen, een derde gaat puzzelen en weer een ander gaat vissen. Omdat ik 

zelf niet zo handig ben, viel verbouwen af en deed ik een greep naar de sigaar èn de fles. Geheel in 

overeenstemming met wat wetenschappelijk onderzoek al eerder had vastgesteld : hoger opgeleide 

ouderen drinken meer. 

Toen de thuisquarantaine voorbij was en wij weer voorzichtig met de nodige afstand naar buiten 

konden, waren Soos, horeca , kerk, bioscoop, theater en golfbaan gesloten. Ook de verjaardagen van 

kinderen en kleinkinderen konden niet gevierd worden, want niemand wilde het op zijn geweten  
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hebben dat de snotterige neus van het nageslacht opa en oma voortijdig in de kist liet belanden. 

Bellen en klunsen met facetime ( beeld ondersteboven, zie je mij ?, wat een rommel in de kamer !) is 

ook niet geweldig; daarnaast mocht mijn hoogbejaarde moeder van 90 in Bilthoven geen bezoek 

ontvangen. Kortom : de kwaliteit van leven is voor ons allemaal wat teruggelopen, en dan heb ik het 

nog niet eens over die dappere ouders die jengelende kinderen thuis moesten opvangen èn onderwijs 

moesten geven. Lof daarvoor. 

Met de recente versoepeling mag ik weer twee keer 

in de week gaan golfen, zijn de terrasjes weer open 

en heb ik eindelijk weer tijd om in mijn oldtimer te 

rijden : een MGB uit 1976. Deze hobby deel ik met de 

secretaris van het bestuur, Rob Hunnego, die ook een 

MGB  heeft en mij waar mogelijk de nodige berusting 

bij brengt. Een MG is immers een Engelse auto, een 

produkt van British Leyland, en daarom per definitie 

nooit zorgen- en onderhoudsvrij. En dus lekt de 

versnellingsbak hier en daar wat druppels olie : 

“zweten” noemt de kenner dat. 

Brengt de coronatijd dan ook nog iets goeds ?  

Jazeker, zou ik zeggen. Meer aandacht, respect en waardering voor de vitale beroepen, meer focus op 

vitale maakindustrie ( niet alles klakkeloos in Azië uitbesteden ), verscherpte hygiëne ( vaker handen 

wassen èn afstand houden),  meer hand op de knip en minder vaak milieubelastend reizen. Zuiniger 

leven, teneinde het toverwoord voor economische crises van stal te kunnen halen. En dat geldt zowel 

voor gezin als voor ondernemer : het creëren van een BUFFER. 

Twee maanden geen Soos, Horeca en Golf waren goed voor mijn buffer, maar slecht voor het humeur. 

Ik mis de Soos, ik mis mijn goede Soosvrienden en ik mis Ben. Eind juli hoop ik jullie weer in goede 

gezondheid te zien. En in de tussentijd : stay safe and healthy ! 

  

 

 

 

Rob van Hulst: Soosverhaal 2 

 

 

Al eerder heb ik U medegedeeld wat ik – uiteraard samen met Trudy- zoal deed in dit coronatijdperk. 

Veel bijzonders was het niet en daar is inmiddels nauwelijks verandering in gekomen. 

Verbaasd was ik dan ook van de heer SvdW te V een mail te mogen ontvangen om mijn belevenissen 

nogmaals op papier te zetten. 

Nu ken ik de heer S. als een zeer aimabel mens met meestal goede ideeën, maar soms raakt hij van het 

padje af. Maar goed, aan een verzoek van zo’n belangrijk persoon binnen de sociëteit geef je uiteraard 

gehoor. Het geeft je ook de mogelijkheid bij jezelf na te gaan of je de afgelopen 11 weken nuttig en op 

gepaste wijze besteed hebt. 
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De eerste conclusie is – en die heb ik al van veel mensen gehoord- dat de meesten rustiger zijn 

geworden. 

Het gejakker is er niet meer en hoeft ook niet meer. “Wat gaan we vandaag doen” is een van de 

belangrijkste vragen geworden. Wordt het wandelen, lezen, fietsen (wel elektrisch natuurlijk), 

puzzelen of schoonmaken. Wandelen is leuk , maar niet echt mijn hobby. De omgeving van Voorburg 

ken ik zo langzamerhand wel, maar toch ontdek je iedere keer weer nieuwe, mooie plekjes. Wij liepen 

te wandelen in Voorburg noord en kwamen in een wijk terecht, Essensteyn, waar je niet zou willen 

wonen. Een wijk met nieuwbouwhuizen uit eind vorige eeuw. Huizen die wij in de 70’er jaren als 

premie A woningen konden kopen buiten Den Haag. Als je maar de stad uitging, hing er een dikke 

premie aan de woning. Voor de jongelui onder U een groot raadsel, deze premiewoningen. Ik zal het 

wel eens uitleggen als wij weer gewoon naar de soos komen.  Toch keken wij onze ogen uit. De huizen 

waren lelijk, maar de omgeving was schitterend. Grote waterpartijen, prachtige bomen, veldjes om 

kinderen te laten spelen. Ooievaars en een reiger die in een tuin stonden te staren of zij bij de vijver 

konden komen.  Echt een verademing voor het oog en een aanrader voor de gezonde wandelaar. 

Zo ook achter het Westvliet sportpark was het een lust voor het oog. Een grote oase van de mooist 

aangelegd volkstuintjes, badend in de zon met de schitterendste gazons, borders, kabouters en veel 

meer moois. 

 

Wij treffen het natuurlijk dat het al wekenlang mooi weer is en je er dus op uit kunt trekken. 

Fietsen langs de Vliet of door het Haagsche bos en de duinen richting Scheveningen of Wassenaar is 

een aangename manier om de tijd door te brengen. 

 

Puzzels maken is ook zoiets. Een eenvoudig puzzeltje van 1000 stukjes leg je in 6 – 8 uurtjes neer, 

maar Wolf meende mij zijn puzzels ter hand te moeten stellen en die zijn 2000 stukjes. Kijk, dat is 

andere koek. Alleen het uitzoeken op kleur is al een crime op zich. Ruim een week heb ik over de 

eerste gedaan en Trudy met de hand op het hart belooft nooit meer zo’n zenuwding te doen. Inmiddels 

ben ik met de tweede bezig van 2000 stukjes en blijft de ergernis groot. Dit is echt de laatste keer. 

 

Inmiddels mag je onder strenge voorwaarden weer golfen op Groen Geel en dat gebeurt dan ook 

regelmatig met medesoosleden. Gezellig, maar 9 holes duurt een uurtje en is wel erg kort. 

’s Avonds hebben wij het online bridgen uitgevonden.  Wij zijn met een man of 10, waaronder Paul 

Vos, die dit erg leuk vinden en met behulp van de camerafunctie in het chatgebeuren zien en praten we 

ook nog met elkaar. Voor Andries is alles een beetje te hard met zijn nieuwe apparaat, maar goed, ook 

hij geniet ervan. 

Zo kom ik dus de coronatijd wel door. Vooral in het begin viert de voorzichtigheid hoogtij.  Niet naar 

de kinderen en kleinkinderen toe,  niet naar vrienden toe. Moeilijk is het allemaal. Wel hebben Paul, 

Pieter en ik met echtgenotes Hellen Kersten op straat toegezongen, toen zij uit het ziekenhuis kwam 

en jarig was. Verrassend was dat en een heel erg leuk om te doen. 

 

Maar zoals met alles, zie je dat je makkelijker wordt. Wij passen af en toe alweer op de kleinkinderen, 

barbecueën bij de kinderen in de tuin, borrelen voor de voordeur op straat bij een van de kinderen 

omdat de zon daar staat. Beseffen pas later dat wij strafbaar zijn met z’n vieren. Of zijn wij een gezin?   

TOT GAUW OP DE SOCIETEIT. 
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 →  BRIEFWISSELING CEES-DICK    

 

 

Beste Dick,                        Voorburg, 3 juni 2020 

In de eerste plaats natuurlijk gelukwensen met de geboorte van je kleindochter. Wat een leuk bericht 

en wat fijn dat moeder en kind het goed maken! En geboren op Martha’s verjaardag. Dus die dag vanaf 

nu altijd dubbel feest. Mijn oudste kleindochter is op 1e Kerstdag geboren en dat is dus elk jaar vaste 

prik: verjaardagbezoek onder de kerstboom; zo worden tradities geboren. 

Vorige week hebben we onze correspondentie voor het eerst een week overgeslagen en ik werd daar 

vanochtend zowaar op aangesproken toen we met de biljarters bijeenkwamen om de spelregels nu we 

weer mogen gaan spelen door te nemen. Gelukkig wordt het dus wel door iemand gelezen! 

Man, man, wat is het toch een rare tijd. Een president die olie op het vuur gooit na een ernstig 

rassenincident en er niet voor terugdeinst om voor een kerk met een Bijbel in de hand een 

verkiezingsstunt uit te halen. Gezegend is dat land, dat juist een verbindend leider nodig heeft in deze 

tijd. O ja, en dan nog de WHO opzeggen in deze pandemietijd. Hoe bureaucratisch en log dat apparaat 

ook is, onder deze omstandigheden doe je zo iets niet. De echte slachtoffers zijn de kindertjes in Afrika 

waar geen geld meer voor vaccinatiecampagnes zal zijn. 

En dan hebben we ten onzent ook nog een burgemeester die zelf ook te midden van 5000 mensen mee 

demonstreerde in plaats van jouw en mijn veiligheid te bewaken. 

En dan heb ik het nog niet eens over die idioten in een dorp op 20 km van de ergste brandhaard van de 

epidemie in Brabant die zondag de polonaise dansten! 

Het is gewoon één en al krankzinnigheid. Ik heb af en toe het gevoel dat het nooit meer goedkomt. 

Gelukkig heb ik mijn advieswerk. Daar heb ik de komende week wat videovergaderingen van en de 

voorbereiding kost me veel leestijd. Het gaat om onderzoekvoorstellen op het gebied van 

doelmatigheid van zorg: meer dingen doen van betere kwaliteit tegen dezelfde  of mindere prijs is 

natuurlijk het mooist. Veel voorstellen krijgen wel met de invloed van COVID-19 op de 

ziekenhuisorganisatie te maken. Poliklinieken zijn de laatste maanden overgegaan op videoconsulten 

en zo en de logistieke lijnen in het ziekenhuis zijn anders komen te lopen in verband met 

besmettingsrisico’s. Dat zijn de direct merkbare gevolgen nu de ergste crisis (voorlopig?) voorbij is.  

Woon-werkverkeer en thuiswerken zijn andere aspecten die een grote verandering hebben 

doorgemaakt. De verkoop van elektrische fietsen is booming. Het ov is uit. 

Dick, ik ga dapper door met lezen. Naast al die onderzoekvoorstellen toch ook wel tijd voor een mooi 

boek: Ten oosten van Eden van John Steinbeck. Een klassieker die onlangs door Van Oorschot weer is 

uitgebracht in een schitterende vertaling. NRC gaf 5 ballen en terecht! Een pageturner en aanrader. 

Er wordt regen verwacht de komende dagen. De natuur smacht ernaar. Komt voor mij met mijn drukte 

wel even goed uit! Kan ik eind volgende week weer tochtjes gaan maken, want zo lang zal het slechte 

weer niet aanhouden. 

Als mensen over het weer gaan praten zijn ze uitgesproken. Met brievenschrijvers is dat denk ik niet 

anders! 

Blijf gezond opa! 
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 →  BRIEFWISSELING DICK - CEES        

 

Ha Cees,                      Wassenaar, 4 juni 2020 

Dank voor je brief en de felicitatie. Opnieuw Opa, Mijn dochter heeft een verstandig tempo dus echt 

wennen doet het niet. Een mooie meid met de bijzondere naam Minte. Alles goed, mevrouwtje is 

gezond en ook gewicht is na een weifelende start inmiddels binnen de protocollaire bandbreedte.  

Vorige week schoot er, qua briefwisseling, dus even bij in, wij hadden het er opeens druk mee. Andere 

kleindochter opgevangen en langzaam proberen duidelijk te maken dat ze het vanaf nu met gedeelde 

aandacht zal moeten doen. Dat vraagt wek wat aanpassing na 3,5 jaar in het centrum van alle aandacht 

te hebben gestaan 

Ik begrijp dat je alweer aan het biljarten bent geslagen. Vraag me wel af of de gezelligheid niet lijdt 

onder de strikte condities waarbinnen dit spel, sorry deze sport, nu beoefend moet worden. Zag de 

mail van Sipke langskomen met condities waaronder we binnenkort weer voorzichtig gaan starten. 

Het zal wennen zijn, toch is het vooruitzicht van een avond mannen onder elkaar ook erg aanlokkelijk. 

Het wordt een bijzonder soosjaar, ook in financiële zin. Geen inkomsten uit verhuur en de ambities 

kunnen voorlopig wel even de kast in. Jammer maar klein bier vergeleken met het leed van velen, 

privé en zakelijk. 

Je straalt in je brief wat pessimisme uit  n.a.v. vreemd gedrag van De Amsterdamse Burgemeester en 

een stelletje Brabantse polonaisedwazen {dubbele woordwaarde}. Vergeet niet dat dit de uitwassen 

zijn. Het gaat echt veel vaker goed dan fout. Hoorde vandaag Ira Helsloot, Professor in crises dingen, 

zeggen dat de samenleving best snapt dat dingen soms fout lopen. Wat wel zou helpen is als Mw. 

Halsema gewoon zou erkennen dat het haar door de vingers is gelopen. Zit niet in haar DNA vrees ik. 

De korpschef ter  plekke deed dat gisteren overigens wel goed. De Amsterdamse Raad zal zo’n 

erkenning overigens wel afdwingen. 

Cees ik ben toch meer liefhebber van het halfvolle glas. Moet opeens aan de Positivo’s denken. Koot en 

Bie persifleerden daarmee de opkomende evangelisatiestroming bij de EO. Leverde onvergetelijke TV 

op. https://www.youtube.com/watch?v=-RrPLJOgbFc 

Ja Cees en dan nog even de VS, of beter Donald Trump. Hier haak ik af. Fox de enige zender zonder fake 

news, toonde de moeite die werd gedaan om de route Witte Huis naar Lafayette square vrij van 

betogers te krijgen. Veel traangas en hard optreden van de ordediensten. Dat alles om de President in 

staat te stellen voor een kerk een bijbel hoog te houden en wat te murmelen. Het ging om het plaatje 

zeg maar. Eén dag later alles glashard ontkennen: geen geweld; geen demonstrant gezien, klopt want 

net met harde hand verwijdert; er was ook geen traangas. Het was dus allemaal te zien op zijn eigen 

Fox News. Hier komt de President van de VS mee weg. Het was allemaal fake news van MSNBC en CNN. 

Ongelofelijk zijn aanhang inclusief de zijn FOX vrienden slikken pertinente leugens als zoete koek. Jij 

hebt tijdens je studie vast nog wat vakken psychiatrie moeten volgen. Zou je het mij eens uit kunnen 

leggen.  

Blij dat ik hier leef. Morgen weer een dagje in de keuken.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-RrPLJOgbFc
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Heb mijn beide dochters een Indonesische rijsttafel beloofd. Daar sla je wel een dag mee stuk. Blado, 

Sambal Goreng Boontjes, Saté babi, nasi goreng en nasi koening en ook nog atjar ketimoen. Tijdens het 

transport begin ik wel op de besteldienst van toko Eddo te lijken.  

Zo blijf ik van de straat maak wat mensen blij en eet er zelf ook prima van. Volgende week zal ik wat 

recepten in de nieuwsbrief plaatsen. 

Cees het gaat je goed, blijf gezond met elkaar en tot volgende week. 

 

 

 

Alfred van Bunge: Rondje Herenstraat Voorburg 

Ook al woon je op Scheveningen, het oude dorp van Voorburg heeft zo zijn onmiskenbare charmes die 

daar een wekelijks rondje te voet rechtvaardigen.  

En het vraagt dan maar weinig tijd om bekenden tegen te komen, zeker in de Herenstraat waar ons 

aller Aloys woont (wat maakt hij er toch altijd weer een mooie Nieuwsbrief van) en ook zijn vaste 

loopje door het historische centrum heeft.  Even kijken of alles er nog staat. 

 

Met Aloys is het 

trouwens altijd prijs om 

tot een genoeglijke 

uitwisseling van 

wetenswaardigheden te 

komen.  

En tussendoor schroomt 

hij niet om enige 

vermanende woorden te 

spreken tegen fietsers 

die op zaterdag het 

fietsverbod in de 

Herenstraat negeren.  

Aloys zal echter niet 

overgaan tot het ieder 

toegestane burgerarrest, maar een enkele keer waarschuwt hij fietsers dat verderop politie staat 

waarop de fietsers subiet afstappen. 

Maar waar staat die politie dan Aloys, vraag ik. ‘Je weet het maar nooit’, luidt zijn veelzeggende 

antwoord met een big smile.  
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Eerder heb ik gemeld dat het klusteam inactief is vanwege Corona maar ook dat in deze rustperiode 

nog wel enkele lopende zaken zijn afgehandeld. Twee ervan heb ik de vorige keer beschreven 

(messing tekstplaten binnen). Graag vermeld ik nog even de resterende: 

Naamplaat aan de voorgevel 

De niet zo lang geleden opgeknapte messing naamplaat 

aan de voorgevel begon ondanks het vernis toch te 

corroderen. Daarom de plaat weer opnieuw gepoetst 

maar nu daarna van een speciale 2-componenten’ vernis 

voorzien, dus feitelijk ingepakt in giethars. Ik ga ervan 

uit dat het euvel daardoor zal zijn verholpen. 

 

Houten ankerplaten aan de voorgevel 

De houten ankerplaten van de bordjes aan de voorgevel waren van kleur te 

verschillend, die moeten natuurlijk een zelfde uitstraling hebben. Eerdere 

pogingen dat met beits te bereiken waren niet gelukt, daarom het initiatief 

genomen om twee nieuwe houtenplaten te maken maar nu van hetzelfde hout.  

Zo zijn ze wel uniform, dat lijkt op de foto’s niet zo maar dat komt doordat die is 

genomen in fel zonlicht en vanuit een verschillende hoek. 

Melding maken? 

Melding maken van iets dat kapot is of niet of niet goed werkt kan het beste 

worden opgeven aan mij de leider van het klusteam, zowel persoonlijk, per e-

mail wa@diedenhoven.nl of per WhatsApp 06 53901347. 
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Weinig te melden anders dan dat Ron Verschoor thuis aan het herstellen is. 

Nog gauw moe. Wacht op een oproep voor (hart)revalidatie. 

Is blij dat hij ook na het ziekenhuis ook deze ziekenboeg kan verlaten. 

 

Houden zo mannen, blijf gezond en wees voorzichtig (ook bij soosbezoek)!! 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limericks en Gedichten 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: vrijdag  12 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 , 

ariemeuldijk@gmail.com  of   swvanderwerf@planet.nl  

 
 

Voor Cees Postema     
  door Aloys Arkesteijn 

Cees Postema een oud-geneesheer 
gaat in Voorburg behoorlijk te keer. 

Zowel op het stadhuis 
als in de “mencave” thuis 

is hij met zijn talenten in de weer. 
 

 

Voor Andries Andrea     
  door Aloys Arkesteijn 

Andries Andrea van de Woudekade 
gaat voor ons bij de zieken te rade 

Hij zegt ze gedag, 
doet daarvan verslag 

vandaar voor hem deze stille aubade. 

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

