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Beste leden, De Sociëteit gaat weer open ! 

De afgelopen dagen is er door een groep mensen gewerkt om 

de Sociëteit Corona-proof te maken. Overbodige meubels 

zijn weggehaald en er zijn looproutes aangebracht.  

 

De Sociëteit is nu toegankelijk voor maximaal 28 man. Het beperkte 

aantal komt met name door de noodzakelijke 1,5 meter afstand. 

Op 26 juni beginnen we met de Vrimisoos.   

Op 1 juli starten we met  de  eerste aangepaste Sociëteitsavond.  

 

Vanaf nu kun je je  aanmelden op de website. Het is van belang dat je 

aan de daar gestelde eisen voldoet: Jij of je huisgenoten   geen 

corona  hebben of hebben  gehad korter dan twee weken geleden en  je niet  één of meerdere van de 

volgend symptomen hebt:  

verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38C)?  

 

Bij binnenkomst wordt je temperatuur gemeten en wordt gevraagd je handen te desinfecteren.  

Staan is niet toegestaan, zitten is verplicht. Bij mooi weer buiten.  Bestellen aan de bar is vooralsnog 

niet mogelijk. De dranken e.d. worden geserveerd. 

 

De Sociëteitsbijeenkomst is van 17.30 tot 19.30. Het is een borrel met snack(bv Saté) De kosten zijn € 

25,00 inclusief drank. Je wordt gevraagd vooraf ,tegelijk bij je aanmelding, het bedrag over te maken 

op bankrekeningnummer NL08INGB 0000 040519 t.n.v.  Sociëteit de Vereeniging.   

De Sociëteit is alleen via de hoofdingang toegankelijk. Biljarters moeten zich apart aanmelden voor de 

Sociëteitsavond.  

 

Ondanks de beperking hopen we er een gezellige aangepaste Sociëteitsavond van te maken.  
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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.   

 

 

 

 

 

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

Aloys Arkesteijn (26 juni) 
Dick Meuldijk (26 juni) 
Hans van Zanten (2 juli) 

 

Frits Michelsen (22 juli) 
Willem Middelburg (22 juli) 
Frans van de Heuvel (24 juli) 

Pieter Prins (29 juli) 
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Hieronder de actuele stand van activiteiten. 

26 juni       Vrimisoos 
    1 juli       Eerste Soosavond in Coronatijd 
6&7 juli      Golfen op Crossmoor 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. 

 

 

 

Steef Gronheid: Bericht uit het hoge Noorden; Enkhuizen  down town. 

 

In februari sprak ik Dick Meuldijk op de soos en we hadden het over LKVL. En dan voor 

de jongeren in de soos, een stel jonge honden in de keuken en dan knallen geweldig, we hadden er zin 

in.  8 maart jl. gingen Mechie en ik met twee leuke vriendinnen op wintersport naar Oostenrijk. We 

zaten in een leuk gebied in de beurt van Kufstein. Mooi weer heel rustig dus konden we veel km maken 

op de pistes. Toen speelde de corona al, maar ach ver van m’n bed, tot de beheerder van ons 

appartement ons melde dat de grenzen gingen sluiten. Weg wezen dus, vrijdagavond waren we weer 

thuis. 

Afgelopen maanden heb  ik heel veel achterstallig onderhoud gedaan aan en om het huis ,voorheen 

had ik er geen tijd voor, de zaak ging altijd voor. Fietsenstalling renoveren, een steiger voor m’n boot , 

afdak voor het tuingereedschap en veel schilderwerk en toen dat klaar was ging onze golfbaan weer 

open ,2 tot 3 keer per week met m’n vrienden matchplay spelen, geweldig.  

Wij, Mechie en ik, hadden een arbeidscontract bij een organisatie die in heel Europa op camping tenten 

met inventaris verhuurt. Wij zijn dan  gastheer en gastvrouw gedurende 3 maanden. Vorig jaar zaten 

we in de Vendeé, West- Frankrijk en dit jaar was de Loire aan de beurt. Tot op de dag van vandaag 

weten wij nog steeds niet of deze camping open gaat. Inmiddels hebben we zelf de knoop doorgehakt 

en gemeld dat we ons dit jaar niet beschikbaar stellen voor deze baan. 

Maar elk nadeel heb z’n voordeel.  
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Afgelopen week hebben we onze kleinzoon (Steef) hij is bijna 2jaar , in huis gehad , het was geweldig. 

Met opa varen door de grachten van Enkhuizen en voetballen in de tuin , top. 

Morgen gaan we met de caravan naar Zeeland onze kleindochter in Middelburg wordt 8 jaar, groot 

feest en 6 juli golven op Cross More met m’n soosleden, ik kijk ernaar uit. Inmiddels heeft een ex 

collega mij benaderd tijdelijk in de keuken te assisteren, ook een leuk vooruitzicht. 

Maar toch het aller belangrijkste is dat we en dan heb ik het over m’n hele familie ,  iedereen nog 

gezond is. 

Vanuit het hoge noorden groet ik U allen en hoop U weer op de soos te ontmoeten. Steef. 

 

 
 

Hein Mulder:  Belevenissen in Coronatijd. 

 

 

In Frankrijk begon de massale Corona uitbraak vanuit Mulhouse ,ongeveer een week nadat wij daar 

met onze oudste kleinzoon voor zijn 12e verjaardag een bezoek brachten aan het 

grootste automuseum ter wereld. Hier worden meer dan honderd Bugatti’s ten toon gesteld, 

samen met vrijwel alle baanbrekende automobielen vanaf het begin in 1886. 

Wat wij op dat moment niet wisten was dat er een internationaal congres gaande was van de 

Evangelische Kerk waar meer dan 2500 mensen uit alle werelddelen aan deelnamen ,veel mensen zijn 

daar besmet en dit zorgde voor een snelle en hevige uitbreiding in Frankrijk en in vele andere landen. 

Op de terugweg naar Nederland overnachtten we in Bastenaken (Bastogne). 

In het hotel ontmoetten we de regio Prins carnaval in vol ornaat , vergezeld door zijn prinses. 

En ja hoor, kleinzoon mocht met hen op de foto ,later bij het eten liep de eetzaal lekker vol met 

feestgangers en werd het een gezellige boel ! 

Al met al hebben we geluk gehad dat we er “onbesmet “vanaf zijn gekomen. 

In Noordwijk hebben we niet veel last gehad van de “intelligente Lock down ,we hebben veel 

gewandeld in de duinen en op het strand en vonden het niet onaangenaam vrijwel niemand tegen te 

komen. Lokale winkeliers brachten de bestellingen thuis en veel restaurateurs bezorgden complete 

maaltijden als je dat wilde, zodat we het de eerste weken best ontspannend vonden. 

Eind April hebben we na enige aarzeling onze boot opgehaald uit de winterstalling in Den Helder, dit 

verliep zonder problemen, we kwamen tot Haarlem niemand tegen ,nog nooit eerder meegemaakt. 

De versoepeling van de maatregelen zorgde er eindelijk voor dat we weer meer contact kunnen 

hebben met onze zoons, schoondochters en kleinkinderen in Leiden. Een van onze schoondochters is 

wel besmet geweest en was er behoorlijk ziek van, maar hoefde niet opgenomen te worden.  

Persoonlijk heb ik de soosavonden erg gemist en zie er naar uit weer te kunnen gaan. 

Hopelijk wordt het gauw weer mogelijk met meer mensen binnen te zijn en vinden de  

wetenschappers een vaccin dat het virus kan verslaan. Tot dan blijven we voorzichtig in onze 

ontmoetingen met anderen. 

Blijf gezond en tot spoedig ziens, 
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          →  BRIEFWISSELING CEES-DICK             

 

 

Ha Dick,                      Voorburg, 15 juni 2020 

Het kwam in de hectiek van vorige week er niet van om je te antwoorden. Had naast wat bestuurlijke 

dingen nog veel last van de naweeën van de zoommeting vergadering van de 9e. De hele dag een 

videovergadering, dat kan mijn oog niet goed verdragen en dan ben ik een paar dagen van slag. Ook 

van pianospelen kwam het niet, dus ik moest vrijdag de juffrouw opbiechten dat ik niet geoefend had 

op Bach, de pianobewerking van het hoboconcert van Marcello, BWV 974 Op YouTube te genieten en 

vele malen mooier dan mijn geklungel. Echt een aanrader. O jee, wat zou ik dat graag zelf foutloos 

willen kunnen spelen! 

Gelukkig is mijn docente erg begripvol en niet streng. Geheel pedagogisch verantwoord kreeg ik een 

eenvoudiger mopje van Mozart mee als opdracht voor de komende week en dat gaat denk ik wel 

lukken. De les is desondanks altijd een genoeglijk halfuurtje elke week, waarbij de muziek louterend 

werkt. 

Mijn verjaardag ?! Dank voor je gelukwens. Dorrestijn is deze week tachtig geworden. Dertig jaar 

geleden dichtte hij al: God wat is het leven prachtig, nog dertig jaar dan ben ik tachtig! Nu ja, na gisteren 

hoef ik de dertig te veranderen in elf en ik ben er ook. Jij nog een week. 

Het is wel een raar idee. Zes jaar geleden hier komen wonen in Voorburg en dat is in mijn beleving als 

de dag van gisteren. Nog zo’n zelfde periode en ik ben 75! Ik had een boek van Douwe Draaisma met 

de titel Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, maar ik heb het uitgeleend aan ik weet niet 

wie dus de verklaring voor dit fenomeen blijf ik je even schuldig. 

Overigens ben ik zondag bedolven onder appjes, mails en telefoontjes. Zeer veel van soosvrienden. Dat 

is in deze tijd toch wel hartverwarmend. 

17 juni 

Vanmiddag ga ik voor het eerst weer biljarten. Wel op anderhalve meter natuurlijk en maximaal 6 man 

in de zaal en maximaal 2 uur en vooraf en erna goed ventileren. Sallo heeft de koelkast gevuld en het is 

zelfbediening. Ben is er niet. Overigens zag ik hem in gezelschap van zijn vrouw aan de wandel ter 

hoogte van het oude CBS gebouw, tegenwoordig Park 070. Hij maakt het goed en ik moest vooral de 

groeten aan allen doen. Bij deze! Heb wel zin om weer een balletje te stoten.  

In en om het huis is het een gedoe. Het dak wordt vernieuwd: nieuwe pannen op de nieuw 

aangebracht tengels en panlatten. Dat mag na zo’n 90 jaar ook wel een keer. We doen het samen met 

de buren, bij wie de vernieuwing in verband met lekkage echt nodig was. We zouden nog wel een jaar 

of wat kunnen wachten, maar vroeg of laat ben je toch aan de beurt en zo’n oud dak in het midden van 

het rijtje van drie is ook geen gezicht. 

Qua besturen is het wat monumenten betreft lou loene. We hebben besloten om 12 september geen 

Open Monumenten Dag te houden in Leidschendam-Voorburg. In veel monumenten kan de anderhalve 

meter al niet aangehouden worden en veel vrijwilligers zitten in een risicogroep. Daarnaast verwacht 

ik dat het verbod op evenementen nog wel even zal duren, ook na 1 september. 
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Bij de zangkoren zijn we als bestuur naarstig op zoek om op een beperkte manier weer op te starten. 

Alles natuurlijk wel op een veilige manier. Het vraagt nogal wat communicatie in de richting van de 

leden. 

Vanochtend al weer naar de kapper geweest. Fijn dat dat weer kan. Mijn wenkbrauwen waren 

dusdanig gegroeid (ook zo’n merkwaardig fenomeen van het ouder worden) dat ik er de stoep mee 

kon vegen. 

Dick, ik wens je alvast een fijne verjaardag en ik ga weer verder met stoommachines uitvinden. 

 

 

 

Menno Alkema: De “Soos Angels”op pad. 

 

 

Afgelopen weekend zou ons motorweekend zijn. Jos had een mooi hotel 

gereserveerd met uitzicht over Maas in de buurt van Namen België. Zoals 

jullie begrijpen is dat niet doorgegaan maar hebben we binnen de 

coronaregels afgelopen zondag een tour gepland. 10 Soos Angels hadden 

zich aangemeld voor de tour. De weersverwachting was uitstekend, geen 

regen en een temperatuur van 23 graden. We verzamelden ons bij Van de 

Valk Nootdorp tussen 10.00 en 10.30 uur. Om half elf waren we met 9 man 

en miste we nog Fred Anton. Jos belde Fred Anton en die zij dat er een 

wolkbreuk was precies boven zijn huis en dat hij een kwartiertje zou 

wachten. Inmiddels was het elf uur en Jos gaf door dat hij kon aansluiten in 

Woerden.  

Toen we wilden vertrekken wilde de Harley van onze jarige jop niet starten. 

Pascal had een Harley Davidson 

uit de jaren zeventig een 2e leven gegeven maar de Harley 

wilde niet tot leven worden getrapt. Deze motor moet je 

aantrappen en dat is zwaar werk. Uiteindelijk hebben we 

Pascal een duwtje gegeven en konden we vertrekken. In 

Woerden aangekomen hebben gewacht en gebeld met Fred 

Anton maar geen reactie. Na een kwartier was er telefonisch 

contact en meldde Fred Anton dat hij thuis was gebleven 

aangezien Delft was ondergestroomd. De route was 

genoemd "een dijk van een rit" en dat was zeker waar in 

beide opzichten. We reden via dorpjes en het boerenland 

over de dijken van de Lek, met de uitzichten over de rivierbeddingen naar het Oosten en toen naar het 

Zuiden richting de Waal en bij Gorinchem naar boven. Heerlijk geluncht nabij de lek bij het Fort Werk 

aan het Spoel (Caatje aan de Lek). Tijdens de rit op een stukje A15 werd de groep gesplitst door 

benzine problemen van de Harley.  
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Door de huidige mogelijkheden van de telefoon zijn we weer 

bij elkaar gekomen en konden we de route vervolgen 

richting de dijken van de Waal en bij Gorinchem weer naar 

het Noorden. De rit afgesloten met een drankje in de oude 

vestingstad Nieuwpoort aan de Lek om via de pont bij 

Schoonhoven 

richting Den 

Haag te gaan 

waar we waren uitgenodigd door Pascal om bij hem 

thuis de dag af te ronden met een drankje en een 

barbecue. Het was weer allemachtig prachtig, mijn 

complimenten aan Martin die voor de 1e keer erbij was 

en zich geruisloos in een groep van 9 motorrijders mee 

reed, wat niet eenvoudig is. Ik bedank mijn motorvrienden want zonder jullie geen motortocht en 

natuurlijk Pascal voor zijn gastvrijheid. Oja, de regen daar hebben wij geen last van gehad, de wolk is 

gelukkig blijven hangen boven Delft.   

 

 

 

 

Cees Postema: Sjouwen, meten, plakken en monteren tegen Corona 

 

Nadat op zaterdag 13 juni de grote 

zaal, bar en serre waren uitgeruimd kon de 

volgende stap gezet worden. 

Donderdag 18 juni werden onder deskundige 

leiding van Willem van Diedenhoven de 

benodigde hulpmiddelen zoals pijlen, 

afstandsindicaties en dergelijke voortvloeiend uit de 

RIVM richtlijnen in ons Sociëteitsgebouw 

aangebracht.Willem - ten voeten uit-  had bij de 

voorbereiding niets aan het toeval overgelaten en 

alles was vooraf tot op de centimeter afgemeten. 

Leidend daarbij waren duidelijkheid, rust, precisie 

en gelijkvormigheid. 
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Zelf had deze grote meester het pièce de resistence op zich genomen door de bar te voorzien van twee 

schitterende plexiglasschermen. Zijn creativiteit en vindingrijkheid heeft hij daarbij volledig 

aangewend. Na afloop riep een van de “werklieden” : ‘Het is nog mooier dan het was!’ U zult het zien! 

Het aanbrengen van de tafel- en stoelstickers, de pijlen en signaalstickers 

werd overgelaten aan Kees Los, Rob Hanzon, Aad Meuldijk en Cees 

Postema. 

 

Of het nu lag aan het feit dat de zaal scheef liep of dat er niet correct 

gemeten werd, de eerste inspanning kon niet  de goedkeuring wegdragen 

van Willem dus werd alsnog een touw gespannen om het midden van de 

zaal ten opzichte van de Greenwich meridiaan vast te stellen.  

En dat lukte! 

Nog wat rode lijnen hier en daar, wat pijlen ietwat anders gelegd, maar 

uiteindelijk: een RIVM Covid-19 prooved King’s Ballroom en belendende 

zalen/ruimten. Klaar om ons veilig te ontvangen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

   Het uitruim team dat op zaterdag 13 juni aan de slag ging. 
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Geen nieuwe mededelingen deze week. 

 

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

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limericks en Gedichten 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: vrijdag   27 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 Maxime Hendrickx     
  door Sjoerd van der Veen 

Maxime Hendrikx woont op de Denneweg 
dat is voor een Maastrichtenaar zeker geen pech 

want vlak bij huis is de sociëteit 
Maxime toont daar zeer veel vlijt 

Wij, leden, eten en feesten gestuurd door zijn  zeg 
 

 

Voor Dick Meuldijk     
  door Aloys Arkesteijn 

Dick Meuldijk, man van de statistiek 
heeft met Cees een nieuwe rubriek. 

Zij schrijven brieven, 
niet om te grieven, 

maar geven Corona van repliek. 
 

 

mailto:alarkesteijn@gmail.com
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