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1. Nieuwjaar 2021: 

Voor dit nieuwe jaar dus geen nieuwjaarsreceptie op de Nederlandse Vereniging met de 

traditionele nieuwjaarsrede van de voorzitter! Wanneer is dat de laatste keer geweest dat 

deze jaarlijkse clubgebeurtenis  is overgeslagen? Zelfs het geheugen 

van onze  “gouden” Ereleden zou ons dat niet kunnen vertellen.  Het 

bestuur heeft derhalve geopteerd voor de  één na beste oplossing t.w. 

de schriftelijke variant van de traditionele nieuwjaarsrede van de 

voorzitter. Gelieve verderop het geschreven woord van onze 

voorzitter Ir A.L.Meijer  te lezen. 

 
2. Corona/Covid-19 :  

a. Het besluit van 18 december van het overlegcomité van de regering “De Croo” laat 

opnieuw aan duidelijkheid niets te wensen over. Het Overlegcomité heeft beslist dat 

er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is en dat  naast een 

strengere controle van de bestaande regels ook een aantal bijkomende 

maatregelen komen op het gebied van o.a. reizen, telewerken en funshoppen. Zie 

in detail op de website. 

 

b. Belangrijkste nieuws voor de vereniging is de goedkeuring en het vrijkomen van de 

eerste productiebadge van het Pfizer/Biontech vaccin voor de eerste en hoogste 
risico groep  in de  prioritering.  Het grootste gedeelte van onze leden zal in de 

tweede fase (in Vlaanderen fase 1b)  de vaccinatie kunnen ontvangen. Wanneer deze 

fase zal ingezet worden zal afhankelijk zijn van de goedkeuring en de 

beschikbaarheid van  de (andere) vaccins.  

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/ 

 

3. Algemene (najaars-) Ledenvergadering (ALV) 201210 :  

Het bestuur is verheugd te zien hoeveel leden gereageerd hebben op de uitnodiging voor 

de  schriftelijke consultatie procedure voor de ALV die gepland stond op donderdag 10 

december.  72  leden hebben gereageerd waarvan 54  per formulier en de rest via een 
“reply” antwoord.                                                          3 

 

  UIT DE (virtuele) BESTUURSKAMER  

Uit de bestuurskamer

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/


Niet alleen waren alle antwoorden positief op de voorstellen over de begroting 2021, de 

contributie en de Heer Mr W.H. Laninga als nieuw plv lid voor de verificatie commissie 

verschillende leden hebben ook uitdrukking gegeven hoezeer ze de continuïteit van het 

bestuurswerk op prijs stellen. Eén van de berichten die met de consultatie periode 
meegestuurd werd luidde als volgt:  “Dank voor het doorwerken in het belang van de 

Nederlandse Vereniging. Veel goede wensen voor fijne Kerstdagen en voor een nieuw jaar 

waarin de Club weer open kan zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten.” Deze blijken van 

betrokkenheid geeft het bestuur een riem onder het hart om onverminderd voort te gaan. 

Eén van de andere agendapunten (geen beslispunt)  van de najaar ALV  betrof de 

benoeming van de heer drs. J.P. Kleiweg de Zwaan, ambassadeur van het Koninkrijk der 

Nederlanden in België, tot beschermheer van de Nederlandse Verenging. Het bestuur is 

zeer verheugd na de informatie aan ALV  zijn acceptatie om beschermheer te worden te 

hebben kunnen formaliseren. 

 
4. Het gebouw: 

We spraken in de vorige UdB over een ander project  dat onder supervisie van Rob Hoebée  

inmiddels heeft plaatsgevonden t.w. de vervanging van de schuifdeur naar het terras. Om 

deze deur te openen moest men  over een paar grote spierballen beschikken. Hieronder 

ziet U een serie foto’s van de voorzitter waarop de hoge mobiele kraan met de nieuwe 

schuifdeur en de plaatsingswerkzaamheden om hem in de buitenmuur te plaatsen. 

 

 
 

5. Lustrum XXIII: 

Niet zonder trots kan het bestuur samen met de leden van de Lustrumcommissie ook 

aankondigen dat onze “in house” en pro bono schrijver en 

wetenschapper Dr.F.A. Vollenbroek zijn eerste proefexemplaar 

van zijn boek over Kroonprins Willem van Oranje en Anna 

Paulowna in Tervuren van de drukkerij heeft ontvangen (zie foto). De 

historica Professor Els Witte heeft haar waardering uitgesproken 
over de betekenis  van zijn boek in het algemeen en voor Tervuren 

in het bijzonder.  Dit boek dat ter gelegenheid van het XXIII 

Lustrumjaar 2021 van de NV  is geschreven zal in de loop van 

het nieuwe jaar voor de kostprijs U allen aangeboden worden.   

Hierna vindt U ook de laatste versie van het Lustrumprogramma.  Noteer het alvast in Uw 

agenda! 

 

Namens het bestuur: Paul Brouwer ( paulus.brouwer@telenet.be )                                             4 
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Lustrum # 23 in 2021

Lustrum activiteiten       2021

Maand: Datum: dag:  activiteit  commentaar opvolging Locatie Lustrum activiteieten 2016

Jan       

    

Feb Jazzconcert    28 februari

 

Maart High Tea met lezing   16 maart

    

April 15 donderdag Lezing boekje: Willem &  Anna Opening Lustrumjaar eerste activiteit met aanbieden van Lustrum boekje Frans Ned Ver Biljart demonstratie   14 april

 Lezing met eventueel het eerste deel van de Belgravia serie   

 29 donderdag Fietsen Omgeving Mechelen eventueel met HC te Antw.   Theo Orie buiten

      

Mei 19 woensdag Wandeling in Overijse Cultuurhistorische wandeling in Overijse Elly buiten Bridge Drive    18 mei

 

Juni 9 woensdag Golf op de Brabantse HC te Antw doet mee, voorzitter van Isca is aangeschreven. Nog geen reactie Peter Coule buiten Golftoernooi   28 juni

 Greenfees, paf en dinner kosten deelnemers  

Juli 23 vrijdag Wijn- en Kaas proeverij In de middag in grote zaal, 25 deelnemers onafhankelijk van deelemers wijnproeferij Rob Houbee Ned Ver

Aug

 

Sep 18 zaterdag Academische Lezing VST, Oosterbeek, Art Terv, Straatnamen.  Zie planning van Frans. Frans buiten

   Opening door de VST, lezingen, muziek Trio Adam Cohen.  

 28 dinsdag Bridge drive HC uitgenodigd? Peter Coule Ned Ver

Oct 24 zondag Jazz concert Maarten Wilbrenninck Trio, op een zondag lunchtijd (broodjes) Paul Ned Ver Apero concert Harpiste 2 october

 

Nov 04 donderdag Filmavond, datum voorkeur Titel tbc  Gino Ned Ver

Nov 18 donderdag Buffet ter afsluiting Locatie in onderzoek. Bertembos kan, in Jan een afspraak. Froukje buiten Dejeuner dinatoire  17 november

Muziek en omlijsting, pianist (tandarts tbc) Elly

Dec 10 vrijdag Dansen Dansen ism dansclub Tervuren Frans buiten

  

 

Filmavond             Titel nog te bepalen Historie, Kostuums, Belgravia, Film over de slag bij Waterloo, reportage Paleis Soestdijk Gino

1/01/2021



Licht aan het eind van de tunnel 

 

Het is ongelofelijk hoe een virus het nieuws, het werken en ons samenzijn  kan 

domineren. 

Ik had een paar weken geleden een afspraak in een groot kantoorgebouw in 

Rotterdam, waar normaal dagelijks zeker duizend mensen werken. Nu waren het 

er een handjevol, de rest werkte thuis. Die leegte in dat gebouw maakte grote 

indruk op me. In het gesprek daarover kwam de vraag naar voren, hoe houd je 

de medewerkers verbonden met de onderneming? 

Die vraag over verbonden blijven houdt ook het bestuur bezig. We hebben 

gelukkig een moderne website, een uitstekend E-blad en Ledenjournaal om 

daarbij te helpen, maar de gezelligheid, het directe contact aan de bar en tijdens 

de activiteiten op de club ontberen we. 

Gelukkig is er het onderling contact via telefoon, whats app en mails en dat is 

zeer intensief. Als een lid jarig is, dan staat zijn telefoon niet stil en is hij of zij 

praktisch onbereikbaar. 

Dat contact is ook belangrijk als het even tegen zit door ziekte, maar ook als je 

alleen bent, want dan is het leven, zoals een lid tegen me zei, “ saai, heel saai!”. 

De aandacht voor Lief en Leed is de grote kracht van onze club en dat is zeker nu 

in deze Corona periode een groot goed. 

Zoals ik al eerder aangaf is de zorg van het bestuur het vasthouden van de 

binding met de leden. Met spanning kijken we dan ook naar het binnenkomen 

van de betalingen voor de contributie voor 2021. Er zijn altijd een paar 

afmeldingen, maar we hopen en  de indruk is, dat er geen extra verloop is als 

gevolg van het stilleggen van het clubleven door Corona. 

Zo gauw we weer het clubleven mogen oppakken wordt uiterst belangrijk dat 

ieder van ons zich sterk maakt om nieuwe leden te werven. Maakt niet uit welke 

nationaliteit, maar als hij of zij Nederlands spreekt dan is hij of zij van harte 

welkom. 
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U heeft nu alle tijd om na te denken over wie u met onze club gaat laten 

kennismaken. Het is absoluut cruciaal voor het voortbestaan van onze 

Nederlandse Vereniging!! 

We hebben gelukkig  veel positiefs om naar uit te kijken: de viering van het 

merendeel van de activiteiten van  ons 23ste lustrum in de tweede helft van 2021. 

We nemen aan dat we dan weer gezellig samen mogen genieten van een 

fantastisch programma! 

Er is trouwens meer goed nieuws. Ludwina gaat op 1 januari na 48 jaren gewerkt 

te hebben, waarvan 33 jaren voor de Nederlandse Vereniging met pensioen, 

maar ………ze blijft gelukkig! Gelukkig maar, want iemand vinden die haar kan 

vervangen, zou geen sinecure zijn. 

U merkt dat we zeer begaan zijn met het behoud ( of liever de toename ) van ons 

ledenaantal. Dat is noodzakelijk om te kunnen blijven wie we zijn . We willen 

blijven genieten van elkaars gezelschap, zorgen voor wie zorg nodig heeft, elkaar 

prikkelen met interessante activiteiten, met elkaar eten en drinken. 

We wensen u een voorspoedig, maar vooral gezond 2021 toe. 

Ik stel voor dat we het glas heffen op het licht aan het einde van de tunnel ofwel 

een nabije toekomst in een omgeving waar warmte en vriendschap ons 

samenzijn bepalen, niet gehinderd door mondkapjes en besmettingsangst. 

 

Ton Meijer 
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MEDEDELINGEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE 

 
U zult zich afvragen waartoe de programmacommissie ook weer diende. De 

Programmacommissie zelf heeft moeite zich haar bestaan te herinneren: we zitten al 

maanden te hopen dat misschien ... volgende maand … eventueel … met wat geluk er 

weer iets gepland kan worden. Maar helaas, dat beetje geluk ontbreekt. Overal  
trouwens, we zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje. 
 

We, de programmacommissie, zitten / hangen weliswaar in startpositie en dat is 

vermoeiend. We hebben al een paar valse starts gehad. We wachten nu op het 

Overlegcomité van 15 januari, maar hoeven onszelf niets wijs te maken. De regering 

is verstandig bezig met consequente en strenge maatregelen. Versoepelingen zouden 
de daling van “de cijfers” in gevaar brengen. Dat kunnen we missen. En wat zouden 

ze moeten versoepelen? (Wat mij betreft graag eventjes de kappers of eventueel 

alleen de mijne,  maar ik heb niet zoveel te kiezen.) 
 

 

Geen programma dus, wel een e-

blad. 
 

U leest in dit e-blad een paar 

verhaaltjes van Edda Roest.   
 

 

U ziet hier nog een afbeelding van 

een schilderij, “Tederheid” heet 
het,  van Angèle Hoovelts van Art 

Tervuren, die de eerstvolgende 

kunstenares is met werk aan onze 
muren. Nooit eerder heeft een schilder van Art Tervuren zoveel publiciteit voor haar 

tentoonstelling gekregen. Nu moet het wel eens echt gaan gebeuren, want mijn 

voorraad afbeeldingen raakt op. 

 
Ter afsluiting een nieuwjaarswens van Joke van Leeuwen, u allen welbekend. Zij 

heeft toelating gegeven dit gedichtje aan u voor te leggen. 

 
Annelies Smilde 
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Mijn hond 
 

Toen ik ongeveer 8 jaar oud was kreeg ik een jong hondje. Hij had al 

een dikke vacht, grijs haar, een krulstaartje en driehoekige oortjes Ik heb hem 

opgepakt en in het poppenledikantje gelegd. Hij stond te dansen en te 

springen van plezier, en verder heb ik bijna de hele dag met hem gespeeld. 

Mijn vader zei dat het een Schipperskeesje was, zo’n hondje dat de boot 

bewaakt. We hebben hem toen Kees genoemd. We waren onafscheidelijke 

dikke vrienden. Als we gingen zwemmen in de Gelderse IJssel, de mooiste 

rivier van Nederland, bleek dat hij geweldig goed kon zwemmen. We hebben 

geprobeerd of hij de IJssel kon oversteken, en dat deed hij heel enthousiast. 

Van toen af aan ben ik heel vaak met Kees naar de IJssel gegaan, Kees 

rennend naast mijn fiets, tong uit de bek. We zwommen dan maar meteen 

naar de overkant, Kees vlak naast mij, en dat was voor mij een ontroerende 

ervaring. Na een rustpauze zwommen we weer terug, genietend van al dat 

water. 

 

Maar op een kwade dag zijn we elkaar kwijtgeraakt. Ik heb me suf 

gezocht maar geen hond te zien. Na enig nadenken dacht ik: misschien is hij 

het water ingegaan om mij te zoeken, maar er was geen zon en het water 

was grijzer dan de hond. Ik zocht al dat water af en zag een vreemde 

rimpeling op het wateroppervlak, en ja hoor, het was Kees. En nu zag ik dat 

zijn kop steeds van de ene oever naar de andere kant draaide. Hij was 

duidelijk aan het zoeken. Ik riep heel luid: Kees!, en hij draaide zijn kop 

meteen in mijn richting. Hij begon toen maar weer terug te zwemmen, de 

hele breedte van de rivier. Toen hij eindelijk weer bij mij was aangekomen 

volgde een heftige begroeting waarna hij zijn lange haren maar eens flink 

uitschudde zodat ik weer drijfnat werd. Later gingen we weer naar huis, ik op 

de fiets en Kees dravend ernaast. 

 

Thuisgekomen zat daar mijn grootvader. Hij vroeg: hebben jullie een 

fijne middag gehad? Ik vertelde ons avontuur waarop grootvader zei: het is 

een bijzondere hond en dat is-ie. 

 

Maar naast een hond hadden wij ook en kat met een eigen toegang! 

Leest u maar. 

 

 

 

 

9 



Kat en hond 
 

Op een bewolkte dag ging mijn moeder naar een theevisite. De kat en 

de hond vermaakten zich in de tuin. Maar o, het begon te regenen. De kat 

ging naar de bijkeukendeur en wipte elegant door het kattenluikje naar 

binnen, en de hond werd nat. Maar nu toch niet, want de hond dacht “dat 

kan ik ook”. 

 

 

 
 

Later kwam mijn moeder weer thuis, en wie schetst haar verbazing toen 

ze een halve hond aan de deur zag hangen. Ze is meteen gaan proberen 

het arme dier los te maken, maar tevergeefs. 

 

Gelukkig kwam er versterking om haar te helpen. Na voorzichtig schuif- 

en trekwerk sprong hij op de grond en de krulstaart ging weer omhoog. Grote 

opluchting alom, maar mijn moeder sprak ”ik heb altijd gezegd dat die hond 

een beetje dom is!” 

 

Edda Roest   
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Geduld 
 

Als die venijnige 

ijzerenheinige 
virusjes die je niet ziet 

 

als die rondhoppende 

in de war schoppende 
piepkleine stukjes verdriet 

 

weg zullen kwijnen 

en daarna verdwijnen 
dat nergens nog één overschiet 

 

dan zal ik je kussen 
maar ja, ondertussen 

doe ik dat maar niet. 

 

Gelukkig Nieuwjaar 
 

Joke van Leeuwen 

 
 

 

   In memoriam 

 

Mede namens mijn kinderen en de rest van de 
familie wil ik u hartelijk danken voor de blijken van 

medeleven en troost die wij mochten ontvangen bij 

het overlijden en het afscheid nemen van mijn lieve 

Marjan.  
Mede door de covid perikelen werd de normale 

routine in deze situatie ernstig verstoord en gelukkig 

had de uitvaartvereniging een streaming optie 
waardoor toch een groter aantal mensen, zij het op 

afstand, de plechtigheden heeft kunnen meebeleven. 

We hebben hierover vele positieve reacties mogen 

ontvangen. 
Ik hoop in de nabije toekomst op betere tijden zodat we samen met u allen eens het 

glas kunnen heffen ter herinnering aan mijn lieve Marjan. 

Leo 
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26 december 2020 

21 - 1 - 12 

Wijzigingen Ledenbestand 

 

Adreswijziging: 

Drs. W. PIEKÉ (Wouter) Tel(h): 03 337 9161 

Boerenkrijglaan 12 – 2500  KONINGSHOOIKT GSM: 0494 300201 

E-mail: wouterpieke@gmail.com 

 

Vertrokken: 

Mevr. J.M. BOLSENBROEK-GLAVIMANS (Joke) 31/12/2020 

Mevr. M. CORNELISSEN (Marina) 31/12/2020 

Mevr. M.R.T. de WIJKERSLOOTH (Maria) 31/12/2020 

Mevr. R. van DIJK-OSKAM (Rita) 31/12/2020 

 

------ 

Jarig in Januari 

Dag Maand ACHTERNAAM ROEPNAAM TEL_HUIS GSM 
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VESENTINI Gino 02/687 94 11 0486 245807 

6 BERKVENS-BULLENS Imke 02/687 76 59 0495 543205 

7 KRAAN-van der TOOM Ellen 02/653 10 13 0474 181451 

7 JONGEN-van BERKEL Marjolein 016/48 97 39 0473 448998 

8 STEEMAN Gijs 02/343 65 50 0476 238471 

15 DIKS Everdien 02/767 68 20   

18 HUEBER Beatrice   0492 869767 

20 SMILDE Annelies 02/767 87 07 0476 681029 

21 VEENSTRA-ROODENBURG Yola 02/767 27 37   

22 SCHELLEKENS Pierre   0460 761736 

23 VESENTINI-DEUTEKOM Astrid 02/687 94 11 0485 835822 

24 JONKER Frans 02/767 11 54   

24 HOEBERIGS Mathieu +31708888794 +31629460176 

24 BLOM-RIETVELD Elly 02/687 45 24 0470 356518 

28 BEELS Alexander 02/648 46 66   

29 HOEBÉE Rob 02/688 24 88 0468 534950 
 

Lief en Leed 
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