MAANDBLAD NEDERLANDSE
VERENIGING
MEI 2020

Leuvensesteenweg 4a B-3080 Tervuren

Tel: 02767 76 87

E-mail: secretaris@nederlandse-vereniging.eu.

Website: www.nederlandse-vereniging.eu
BTW BE 441 080 081 IBAN: KREDBEBB BE33 4345 1708 2146.

Inhoud

Uit de Bestuurskamer

: Blz. 3

Nationale Herdenking 4 mei

: Blz. 5

Ter gedachtenis aan Dick Meursing

: Blz. 6

De dag erna:

: Blz. 7

Interview met Frits Bastiaens

: Blz. 8

Die EU-Maschinerie

: Blz. 10

Wijnreisje Zuid-Limburg

: Blz. 14

Ook een kapper nodig?

: Blz. 15

De tuinman na het knippen

: Blz. 16

Jarig in Mei.

: Blz. 17

Wijzigingen ledenbestand

: Blz. 18

Dit E-blad kwam tot stand onder de redactie van:
Annelies Smilde - Theo Orie – Bertus Haijtink - Leo Voorham en met
medewerking van Jos Thomeer.

2

UIT DE (virtuele) BESTUURSKAMER

1. U heeft allen de beslissingen van de BE-veiligheidsraad van afgelopen
vrijdag kunnen lezen. Er kwam goed nieuws: door de langzaam
dalende tendens in de “curve” is een begin gemaakt met een fasering
voor een versoepeling van de “lock-down”. Echter de politieke
zorgvuldigheid en de wetenschappelijke gedegenheid van de BEveiligheidsraad laten tegelijkertijd zien dat gegeven de onzekerheden
de mate van soepelheid op het strakke Covid-19 regime zeer beperkt
is gehouden. Het versoepelen kan slechts stapvoetsgewijs
plaatsvinden. De “curve” van het aantal besmette gevallen als
indicator en maatstaf voor of tegen versoepeling zal scherp in de gaten
gehouden worden.
2. Het zal U in dit stadium niet verbaasd hebben maar een openstellen
van onze gezelligheidsvereniging waarvan de meerderheid van de
leden onderdeel is van de “kwetsbare” groep behoort voorlopig niet
tot de mogelijkheden. De risico’s van verspreiding zijn nog te onzeker.
Deze onzekerheid en de angst besmet te raken staan een “gezellig
samenzijn” in de weg. Ook de opgelegde fysieke afstand al dan niet
met mondkapjes levert praktische problemen op. Zoals U weet wordt
voor de schoolgaande kinderen die minder gevoelig worden geacht
voor het virus als richtlijn na 18 mei voorgeschreven een oppervlakte
in het leslokaal van minimaal 4 m²per leerling en 8 m² voor een leraar.
Passen we deze criteria toe op de voorzaal van ons verenigingsgebouw
betekent dit een maximaal aantal leden tussen 10-15 mensen.
3. Het bestuur voelt zich zoals premier Rutte vorige week (met een grote
zucht) zei tijdens zijn persconferentie: “Ik zou graag anders willen doen
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met een verruiming van het corona-beleid maar het ligt niet aan mij
maar aan het virus.” De (medische) situatie leent zich simpelweg niet
voor een grotere versoepeling.
4. Het bestuur wil niet speculeren en een datum plakken wanneer de club
al dan niet gedeeltelijk geopend kan worden. Maar verwacht mag
worden dat we eerder in maanden moeten denken dan weken. Het
bestuur zal nauwlettend het beleid volgen van de BE- Veiligheidsraad
en binnen deze gegevens bepalen of en wanneer onder welke
voorwaarden bepaalde activiteiten kunnen worden georganiseerd.
5. Het bestuur is zeer dankbaar voor de instelling van de luisterlijn en de
vrijwillig(st)ers die een klankbord vormen voor zoveel medeleden. Het
is over en weer een gelegenheid waarbij men kan rekenen op begrip en
indien nodig hulp. De sociale cohesie van de club kan hierdoor alleen
maar versterkt worden.
6. Een aantal bestuurszaken zijn door deze Covid-19 perikelen in war
“geschopt”:
a. Zoals U weet zijn een aantal leden bezig om de nieuwe website te
lanceren. De lancering had zullen plaatsvinden op 1 mei a.s. Maar
één van de belangrijkste onderdelen van de website is het
maandelijks programma van de club en het inschrijven op de
activiteiten. Nu er geen maandprogramma gemaakt kan worden is
er besloten de lancering tot nader order uit te stellen.
b. “Open deur dag”: Deze ledenwervingsactie was gepland in juni.
Het bestuur zal zien wanneer deze actie wel kan doorgaan.
c. Artiestentoer: De gemeente heeft voor alle zekerheid besloten
deze toer uit te stellen naar mei 2021. Met de deelnemers van dit
jaar kunnen we kijken of we in de volgend e-blad een paar van hun
kunstwerken kunnen tentoonspreiden.
d. Uitstel Algemene Ledenvergadering: Het bestuur zal via een
schriftelijke procedure een beslissing tot uitstel nemen tot de
toestand weer normaal is. Het bestuur is daartoe gemachtigd via
een daartoe speciaal strekkend Koninklijk Besluit.
Namens het bestuur
Paul Brouwer (vice voorzitter)
26 april 2020
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Nationale Herdenking 4 mei
Wegens de opgelegde maatregelen ter verdere verspreiding van het coronavirus
(Covid-19), is de Nederlandse ambassade in Brussel helaas genoodzaakt om op
4 mei aanstaande af te zien van de gebruikelijke herdenkingsplechtigheid met
publiek op het Britse militaire ereveld van de begraafplaats in Evere en de
daaropvolgende lunch op de residentie (of ambassade).

De Nederlandse ambassade zal met een klein aantal medewerkers in besloten
kring een korte herdenkingsplechtigheid ter ere van de negen gesneuvelde
Nederlandse soldaten houden, een krans bij het monument en bloemstukken bij
de negen graven neerleggen. Hiervan zal een opname worden gemaakt die
nadien op onze Facebookpagina wordt gepost.

De Nederlandse Ambassade hoopt in 2021 weer een volwaardige herdenking te
kunnen organiseren.
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Ter Gedachtenis aan Dick Meursing

Op 3 april overleed Mr. Dirk Tjerk Meursing, door zijn vrienden Dick genoemd,
in Oostende getroffen door het virus.
Dick werd lid van onze vereniging in 2000, waar hij genoot van de gezelligheid
zo kenmerkend voor onze club. Samen met Gerda bezocht hij regelmatig de
bijeenkomsten, rijsttafels en lezingen tot aan hun verhuizing naar De Haan.
Dick was een bevlogen muzikant, bespeelde prachtig zijn fluit met een
gevoeligheid die boeide en zijn toehoorders meenam. Steeds weer ontdekte hij
interessante nieuwe componisten, hij paste zijn techniek aan toen dat met het
voortschrijden der jaren nodig bleek.
Zijn liefde voor de muziek hield hij niet voor zichzelf: hij stichtte en leidde
jarenlang het «Concert de Midi», een serie van lunchconcerten gegeven door
meestal amateurmusici, in een lokaal ter beschikking gesteld door de Europese
Commissie ten behoeve van, vooral, collegae Europese ambtenaren.
Ook hield hij in 2013 druk bezochte lezingen over Sjostakovits voor de
Nederlandse Vereniging.
Dick was een fijnzinnig mens, voorzichtig in het aangaan van het gesprek maar
duidelijk in zijn mening als het goede contact was gelegd.
Deze fijnzinnigheid kwam tot bloei in zijn unieke omgang met de Perzische
dichter Omar Khayyam. Zijn voorliefde, gebaseerd op grondige kennis, kwam tot
uitdrukking in onder meer de publicatie in 2005, in de collectie van de Litteraire
Kring van de Europese Gemeenschappen, van een keuze uit de ruba’iyat –
kwatrijnen – die drie drukken beleefde, geniale her-talingen in het Nederlands via
het Engels.
Ivo Dubois
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De dag erna.
Het is 22 april, de dag nadat miljoenen Nederlanders van de Minister-President te horen hebben
gekregen dat de maatregelen, ingesteld om de Corona-crisis te bestrijden, tot 20 mei van kracht
blijven. Wel is er een voorzichtige hervatting van de schoollessen en een beperkte mogelijkheid
om sport te beoefenen voor de jeugd. Geen verruiming van de bezoekmogelijkheden voor
ouderen.
Ook ik heb natuurlijk de uitzending bekeken, hoewel veel van wat werd verteld tijdens de
uitzending al was gelekt, per ongeluk of expres, door de media. Wat me erg trof was de tot
tweemaal toe gehoorde zucht van de eigenlijk altijd optimistische en lachende premier Rutte.
Maar hoe begrijpelijk is dat niet. Je zult er maar voor staan om het land te leiden dat door een
tot nog toe ongrijpbaar maar dodelijk virus is getroffen, een virus dat tot ongelofelijke en
onvoorstelbare gevolgen op ieder gebied in de hele wereld leidt. Mijn bewondering voor de
standvastige en voorzichtige houding van de premier en zijn team, met inbegrip van de rustige
en heldere verantwoording van RIVM-directeur Van Dissel voor de genomen beslissingen, was
groot.
Wat een zegen dat ons land geleid wordt door een staatsman, rustig en betrouwbaar, die zich
niet schaamt om te laten zien dat ook hij worstelt met het vinden
van de juiste weg in een volstrekt onbekend gebied,
onvergelijkbaar met eerdere crisissen. Ja, er was aan het einde
van de Eerste Wereldoorlog de crisis van de Spaanse griep die
miljoenen slachtoffers maakte. Mijn grootmoeder verloor
binnen twee weken én haar man én drie van haar kinderen. Er
was de grote depressie van de jaren dertig met een slagveld door
werkeloosheid en armoede, ook van wereldproporties. De
teistering van Wereldoorlog II, door velen van ons bewust
meegemaakt, waardoor ook immense problemen ontstonden.
Maar telkens zijn deze crisissen, hoe zwaar ook, doorstaan,
verwerkt en overwonnen. Hoe onvoorstelbaar zwaar deze periode ook is, we leven gelukkig in
een land dat goed wordt geleid, de wetenschap en de medische voorzieningen op een hoog peil
staan en een bevolking, voor het merendeel bereid om mee te werken aan de beschermende
maatregelen. Voor ons als bewoners van Huize Het Oosten is het geweldig dat we allemaal
hebben willen bijdragen aan het tot nu toe Coronavirus-vrij houden van onze prachtige
leefomgeving. We hebben de eerste horde, hoe zwaar ook voor sommigen, samen gehaald. We
gaan toch met zijn allen op dit goede pad door in het besef dat er veel op het spel staat? Als we
vertrouwvol en aandachtig leven hebben we kans om elkaar gezond en wel weer te ontmoeten
bij een, waarschijnlijk anders, Happy Hour. U kent nog dat bemoedigende liedje “We’ll meet
again, don’t know where, don’t know when, but I know we’ll meet again some sunny day”. Ik
kijk er met vertrouwen én ongeduld naar uit. U ook?

Catherine Andriessen-Ten Holte
Jan van Eijck 248
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Interview met Frits Bastiaens
Inleiding
In mei stond de Artiestentoer op het programma. U weet dat die niet doorgaat.
Toch laten we u meelezen over één van onze kunstenaars, die zijn werk had zullen
tentoonstellen.
Onderstaand interview is mij ter hand gesteld in vervanging van het geplande
gesprek dat ik met Frits Bastiaens zou hebben, maar dat jammer genoeg niet meer
kon doorgaan door de restricties die ons zijn opgelegd door de Nationale
Veiligheidsraad ten gevolge van de coronacrisis. Het is een interview van de hand
van ons oud-lid Elias Verploeg naar aanleiding van een tentoonstelling die Frits
Bastiaens heeft verzorgd in de Protestantse Kerk van Brussel. De tekst is wel
geactualiseerd.
Theodoor Orie
Frits Bastiaens, tekenaar, kunstschilder, boetseerder en modelbouwer.
Frits Bastiaens kwam in 1974 uit Den Haag, Nederland, naar Brussel en was
sindsdien met tussenpozen van verblijven in Frankrijk, Italië, Korea, Australië, lid
van de protestantse Guido de Brès kerk., nu Samen op Weg kerk, in Brussel en
sinds twee jaar lid van de Nederlandse Vereniging te Tervuren.
Afkomstig uit een familie die zich altijd op artistieke activiteiten toelegde, heeft
hij van jongs afgetekend, geschilderd en wat dies meer zij. Een familiekwaal
noemt hij het. Hij volgde tijdens zijn middelbare schooljaren extra tekenlessen.
Beeldende kunst was toen al zijn hobby. Tijdens een verblijf in Parijs, is hij in zijn
jongere jaren zelfs nog eens even de concurrentie aangegaan met andere (de
gewoonlijke) portretschilders op de Place du Tertre.
De bezoeker van zijn huis wordt met de resultaten van zijn artistieke gaven,
schilderijen aan de wanden, beeldhouw-/boetseerwerk hier en daarop plaatsen
die zich daarvoor lenen, onmiddellijk geconfronteerd. En dat natuurlijk des te
meer, wanneer die bezoeker wordt uitgenodigd in zijn ruime werkkamer annex
atelier. In de die werkkamer staat ook een model van een Engels fregat uit de
17de eeuw in aanbouw dat van een werktekening minutieus gedetailleerd - alles
moet exact zijn en alles moet werken wordt opgebouwd.
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Frits, die intussen van een pensioen geniet en meer tijd aan zijn artistieke
productie kan besteden dan voorheen vaak het geval was, zegt na jaren van
artistiek werk nog steeds niet toegekomen te zijn aan een geheel eigen stijl. Het
gevolg is een enorme variëteit in zijn werkstukken. Kubisme, realiteit,
romantiek, hij schilderde het allemaal. In zijn laatste werken bespeurt men een
streven naar symboliek en zinnebeeld. Om een voorbeeld te noemen, op een
kastje in zijn woonkamer ligt een uit sneldrogende klei geboetseerde hand met
in de palm daarvan prikkeldraad. Op de vraag naar wat hij daarmee wil
uitbeelden, zegt hij dat ieder mens steeds vragen heeft, maar daarop vaak niet
de antwoorden krijgt die hij graag zou willen krijgen. Met hetzelfde materiaal,
sneldrogende klei, geboetseerde koppen van mensen die daarvoor model
hebben gestaan, tonen dan weer een zin voor precisie en realiteit.
Erg mooi vond zijn interviewer zijn portrettekeningen met potlood (grafiet) die
bijna fotografisch de daarin uitgebeelde personen weergeven. Bijzonder ook, in
een geheel andere, minder romantische stijl dan welke meestal wordt
aangewend bij de uitbeelding daarvan, zijn zijn afbeeldingen van de Madonna
met het Christuskind.
Zijn schilderwerk is, zoals hiervoor al gezegd, gevarieerd. Landschappen, natuuren stadsgezichten, beelden die hem zowel België als in de andere landen waar
hij heeft gewoond hebben aangesproken, in verschillende stijlen.
Frits werkt in de eerste plaats voor zichzelf of voor vrienden, maar heeft ook
meermaals werk in opdracht afgeleverd.
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Die EU-Maschinerie läuft gut (II)

In het eerste artikel werd betoogd dat de goede werking van de Europese
instellingen niet vanzelf is gekomen, maar dat er van gemaakte fouten geleerd is.
Ik wil nu ingaan op een voorbeeld van die onvolmaaktheden dat zich heeft
voorgedaan tijdens een Raadszitting in Luxemburg. Dit voorbeeld is natuurlijk
niet representatief: meestal ging het wél goed.
Op grond van het Fusieverdrag moet de Raad in de maanden april, juli en
oktober vergaderen in Luxemburg. Daarvoor was een vleugel beschikbaar van
het gebouwencomplex aan de Kirchberg, boulevard Konrad Adenauer.
Gepland was een Raad met de ministers van Industrie, die één dag zou
duren. Onderwerp was de staalproblematiek, en de Europese vakbonden in de
metaalindustrie hadden een grote demonstratie geprogrammeerd.
Ik denk niet dat iemand zich had gerealiseerd hoe groot en gewelddadig
die demonstratie zou worden. Later las ik in het Luxemburger Wort dat Duitse
en Franse mobiele eenheden - onder Luxemburgs bevel - probeerden de
gewelddadigheden te beteugelen. Maar ordediensten kunnen met hun
waterkanonnen, traangas, charges etc wel efficiënt werken bij demonstraties van
feministes, linkse studenten, ambtenaren, enz., maar zij zijn onbeholpen in hun
optreden tegen sterke jonge mannen, meestal boeren, maar in dit geval boze
staalarbeiders.
Nu, dat konden we merken in de grote zaal waar de vertalers van alle talen
en hun secretaressen waren samengebracht. Hoewel wij aan de leizijde van de
boulevard Adenauer zaten, schrokken wij toch van de sirenes en de knallen.
Bovendien begon, ondanks de slechte ventilatie, het traangas in de zaal te komen
en – wat erger was – het bleef er hangen.
Maar er kwam werk. Er werd gezegd dat het zeer geheim en zeer urgent
was. Ik begon mij dan ook snel te verdiepen in de vraag wat met de vreemde
formuleringen bedoeld zou kunnen zijn, toen ik dringend werd aangesproken
door de secretaresse die in hoge staat van opwinding meldde dat zij op weg naar
een toilet was tegengehouden door een gendarme. Volgens hem mocht een
bepaalde deur absoluut niet gepasseerd worden. Ik naar de man toe, die
weigerde toe te geven. Vervolgens gevraagd naar de “responsable” die ook niet
wilde toegeven omdat het bevel “van een heel hoge militair” kwam. Toen
vragen naar die hoge responsable, maar die was onbereikbaar. Dan maar gebluft

dat ik op mijn beurt naar de Secretaris-generaal zou gaan en de werkzaamheden
zou stilleggen. De man veranderde prompt van mening.
Terug naar de werktafel, en daar lag het te vertalen document nog. Vier
minuten verloren op de toch al krappe tijd; bovendien boos. De concentratie was
verdwenen.
Het werd middag. De gendarmes die ons “beschermden”, werden afgelost.
De nieuwe ploeg bleek echter precies dezelfde instructie te hebben als de oude.
Gelukkig had een Duitse secretaresse inmiddels een nooduitgang ontdekt die aan
de aandacht van de bewaking was ontsnapt. Hiermee was althans het
plasprobleem opgelost.
Er was geen werk; wij moesten als een soort brandweerdienst wachten tot
er iets gebeurde. En de middag duurde lang.
Aan het eind van de middag werd ons bericht dat de Raadsvoorzitter had
besloten de avond en desnoods de nacht door te vergaderen. Daar was niet op
gerekend – normaal zou de Raad nu afgelopen moeten zijn.
We kregen korte tijd vrij om iets te eten, en ik maakte daar gebruik van
om ook eens te kijken hoe het op de boulevard Adenauer was gesteld. De
demonstratie was afgelopen, deze hoofdweg was nog niet vrijgegeven. Er waren
grote vernielingen aangericht, enkele politiewagens lagen op hun kant en een
paar in brand gestoken vuilniscontainers smeulden nog na.
Wij namen onze plaatsen in de zaal weer in, en zagen dat de
beveiligingsmensen intussen waren afgelost door jonge militairen met
machinegeweren. Wat opviel was hun fanatiek militaire houding. Zij waren
gekleed in gevechtstenue. Deze, voor veldoefeningen bestemde kleding was
uitermate verzorgd: de vouw van de broeken was messcherp geperst als ging het
om een gala-avond. De zware veldschoenen waren glanzend gepoetst.
Opvallend was dat er een jonge vrouw tussen liep, sportief figuur met een zeer
assertieve blik. Zij wekte bepaald niet mijn sympathie op. Kennelijk ging het om
een klas van een militaire academie die in allerijl was opgeroepen.
De avond duurde lang, en de traangaslucht werd steeds hinderlijker. Er
was geen wind – het openzetten van de deuren hielp niets. Ik probeerde er zo
weinig mogelijk aan te denken.
Maar niet aldus de Italiaanse collega. Zij klaagde over misselijkheid en
misschien was ze wel zwanger. Ik dacht “als je zwanger bent moet je je niet op
dienstreis laten sturen”, maar gelukkig sprak ik dat niet uit. Zij had het de hele
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avond al koud gehad, zo vreselijk koud, en vond dat ik serieus tekort schoot en
“mijn verantwoordelijkheid moest nemen”. Al veel eerder had ik via mijn
contactpersoon geklaagd over de verwarming. Maar geen van de Luxemburgse
mensen van het gebouw nam die avond en nacht de telefoon op. Er waren
trouwens ook nog klachten over een goederenlift, warm water en dat soort
zaken.
Ik liet haar stoom afblazen en tenslotte nam zij genoegen met de door mij
verzonnen drogreden dat de uiteindelijk verantwoordelijke de Groothertog was.
Blijkbaar had zij een groot respect voor dat instituut - zij ging mokkend in een
hoek van de zaal zitten en viel kort daarna in slaap.
De nacht duurde heel lang en de verveling werd sterker. Ik besloot een
klein wandelingetje te maken door ons beperkte territorium. Op de gang trof ik
tot mijn verbazing de vrouwelijke militair. Maar welk een metamorfose! Ze lag
in een fauteuil te slapen, kennelijk was ze in diepe slaap. Haar rode
parachutistenbaret was op de grond gevallen waardoor je zicht kreeg op
prachtige lichtblonde krullen. Het afschuwelijke ijzeren veldbrilletje was
verdwenen. De gespannen blik was weg, en haar gelaat vertoonde een
zuiverheid, een schoonheid als van een kind. Automatisch strekte mijn arm zich
uit om heel even, heel zacht die mooie krullen aan te raken.
Ik keek verder naar beneden en zag dat door de half liggende, half
zittende houding haar camouflageblouse wat opzijgeschoven was waardoor je
een stukje schouder kon zien, en daarmee ook een stukje van een wit
behabandje. Vreemde gedachten gingen door mijn hoofd: als dienstplichtig
militair moest ik altijd groen ondergoed dragen, maar deze model-militairen,
beroepsofficieren in opleiding, mochten burgerondergoed dragen? Dat is toch
niet conform de NAVO-voorschriften? Of was het misschien zo dat de
Luxemburgse strijdkrachten niet beschikten over camouflage-beha’s? Zouden de
Russen dat al weten?
Ik keek verder naar beneden en zag de Uzi-mitrailleur. Hoewel ik in
gezelschap altijd progressief meepraat met de nieuwste genderopvattingen, vind
ik eigenlijk dat de schoot van een jonge vrouw bestemd is om kinderen te
kunnen krijgen (uiteraard als zij dat wil).
Maar op die schoot lag het kennelijk met zorg geoliede en gepoetste
moordwapen. Ik zag dat haar rechterhand losjes op de trekker lag. Veel
verontrustender was nog dat het wapen niet vergrendeld was!
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Razendsnel trok ik mijn hand terug die bijna haar prachtige krullen bereikt
had, ging terug naar mijn plaats en stortte mij weer in de verveling.
Omstreeks half zeven in de ochtend hoorde ik dat de ministers met
slaande deuren de Raadszitting hadden beëindigd. De vertaaldienst moest nog
wachten op het persbericht.
Dat liet niet te lang op zich wachten, en maakte de goegemeente diets dat
de Raad “een open gedachtewisseling had gehouden waarbij vele aspecten van
de problematiek tegen het licht zijn gehouden. Daarmede heeft hij bouwstenen
aangedragen voor de constructieve dialoog welke hij voornemens is
binnenkort…” Ik zal u de verdere fraaie doch zinledige woorden besparen.
Ik stond op en liep de gang op omdat ik, ondanks alles, nog even de
krullenbol wilde zien, maar de kadetten waren al afgelost en vervangen door
gewone politiemensen.
Tegen half negen ’s ochtends mochten we vertrekken. Ik begon mij te
realiseren dat ik door mijn adequate optreden (het bijtijds niet-aanraken van de
slaapster, die Loreley van de Pétrusse) een incident, misschien wel een ramp had
voorkomen! Europa zou trots op mij moeten zijn!
Nu nog was het zaak om, met het traangas nog in hoofd en lijf, veilig naar
het hotel te rijden, dwars door de Luxemburgse ochtendspits.

Traangas bij boerendemonstratie op de
Kirchberg, einde jaren 1960/begin jaren 1970

Nico Roest
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Wijnreisje Zuid-Limburg
Wijnclubleden weten dat we al snel zijn gaan zoeken naar een alternatief voor
onze wijnreis in mei. Het is gelukt. Eindelijk kunnen we weer eens iets
voorschotelen, nu we geen “gewoon” programma kunnen aanbieden.
Alle leden van de Nederlandse Vereniging kunnen aan deze wijnreis naar ZuidLimburg deelnemen. Er geldt wel een maximum van 20 deelnemers.
We rijden er met de eigen auto heen, al zal carpoolen zeker wel zo handig en
gezellig zijn.
In het weekeinde van 10-11 oktober zijn we in Zuid-Limburg in Nederland.
We zullen 5 proeverijen en rondleidingen meemaken, nl. bij de wijnhuizen ‘t
Hanik, Hoeve Nekum, Apostelhoeve, Sint Martinus en Domein Holset. Er zal 2
keer een lunch geserveerd worden op een wijngaard. In hotel Best Western in
Slenaken zullen we overnachten en dineren.
De wijnoogst zal
tegen die tijd
achter de rug
zijn. De
wijnboeren
zullen onze
gastheer zijn en
hun bedrijf en
wijnen aan ons
voorstellen. Een

sommelier/vinoloog zal ons die dagen van begin tot eind begeleiden en
interessante wijn en streekweetjes met u delen. Bovenstaand arrangement wordt
aangeboden voor ongeveer €325 per persoon incl. de lunches, 4-gangen diner,
overnachting, ontbijt en vinoloog.
Wie alleen of samen wil deelnemen, meldt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30
mei a.s., wegens reserveringen, eventuele aanbetalingen en verdere organisatie.
Uw deelname mailen naar r@hoebee.be.
Annelies Smilde, Rob Hoebée, Ton Meijer.
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OOK EEN KAPPER NODIG?

Tja….. beste mensen,
Er komt echt wel een moment, dat (zeker) wij “blanke” mannen er ook ongeveer
zo uit komen te zien! Deze “schot” heeft dan nog het geluk, dat nog juist zijn
ogen en oren nog relatief vrij zijn gebleven.
Wat moeten wij blanke mannen nu in deze tijd met een wereldwijd langdurig
verbannen kappersgilde?
Afrikaanse mannen hebben òf alleen maar krulletjes (deze geluksvogels hebben
helemaal geen kapper nodig), òf maken er net als Afrikaanse dames ook
gevlochten staarten van (maar dan zonder vlechtjes) en dat staat vaak nog elegant
ook: kijk maar naar sommige beroemde Afrikaanse voetballers.
Bij ons westerse mannen zouden beide varianten vast wel tot gegrinnik leiden, of
worden bekeken door de dames met een wat meewarige blik van “kijk die
excentriekeling nou eens!”
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Maandenlang geen haar knippen is dus geen optie, maar wié van ons heeft thuis
nu kappersgerei, tondeuse, speciale kapperskammen en -scharen? Een zoektocht
op internet leidt intussen namelijk al snel tot “uitverkocht”.
In mijn geval kwam de redding echter onverwachts voorbij: een lieve buurvrouw
aan de overkant kwam tijdens het tuinieren door Simone en mij even een praatje
maken, op gepaste afstand uiteraard. Op de wanhoopskreet van vooral Simone,
die mij inmiddels op die “schot” hierboven vond lijken, bood zij Simone aan om
haar tondeuse set even te lenen, zodat mijn warrige haarbos tenminste wat
gesnoeid kon worden en Simone’s uitzicht aanzienlijk rustgevender zou kunnen
worden, tenminste…..als dat knippen-en scheren een beetje wilde lukken.
De kappers-set was er vrijwel onmiddellijk, zodat ons tuinieren meteen moest
worden onderbroken en ik achter het huis op een geïmproviseerde kappersstoel
moest zitten. Nou, het was echt wel spannend en ik vreesde een nieuwe
verwilderde, maar nu dan een wat verkorte haardos te krijgen, want onder
voortdurend gegrinnik en gelach van Simone, nog bijgestaan van af-en-toe een
noodkreet van haar zelf, zo van “o jee, nou gaat hier een hap uit” en “nou ja, die
bakkebaarden moet je zelf later maar weer een beetje opkalefateren”, bleek zij
toch zeker kapperstalent te bezitten, want mijn haardos zag er na deze kappers’
vuurdoop toch wel een heel stuk beter uit, al waren de bakkenbaarden wel min-of
meer verdwenen. In het gras lagen nu flink wat witte pluizendotten van mijn haar,
die vogels de volgende dag al hadden hergebruikt om een donzen bed in hun nest
te maken voor de aankomende kleintjes.
Ik had nooit gedacht, dat mijn haar zo waardevol zou zijn voor het vogelrijk én
misschien moet ik Simone als Sinterklaascadeau toch maar eens een kappers-set
cadeau geven dit jaar!
Ex hippie Rob Hoebee
De Tuinman na het knippen
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Jarig in Mei
Een schot in de roos deze maandelijkse verjaardagskalender in ons E-blad.
Er werd veel gebruik van gemaakt. Je leert elkaar ook beter kennen met een
telefoongesprek dan op een benevelde Happy Hour. Sommige jarigen konden pas
de volgende dag bereikt worden, zo druk was hun telefoonlijn bezet met het
ontvangen van de felicitaties.
De lockdown gaat steeds zwaarder op ons wegen. Steeds meer dingen, die je
gewoontegetrouw en waarschijnlijk onbewust doet, worden gemist. De kapper,
woensdaglunch, pedicure, borrel bij de buren, hapje bij Istas, kleinkinderen etc.
We missen het allemaal in meer of mindere mate.
Waar we weer wel van kunnen genieten is een onverwacht bezoek van een paar
fietsers, die Hoeilaart als keerpunt in hun tocht beschouwen en dan op ruime
afstand in onze tuin energie verzamelen voor de terugreis. Evenals een vriendin,
die een Hellofresh maaltijd bezorgt. Waardeer en blijf genieten van deze
onverwachte ontmoetingen.
In Mei vieren wij 19 leden, die jarig zijn vergeet hen niet. Gun hun het plezier
uw stem weer eens te horen.

Lief en Leed
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