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MAAKT UW MATRAS
SCHOON EN FRIS

✔ Dieptereiniging
✔ Desinfectie
✔ Vlekverwijdering
MatrasCleaner Midden-Nederland is de specialist op het gebied van
het reinigen van alle soorten matrassen, toppers en boxsprings.
•
•
•
•
•
•

Uw matras weer schoon en fris
Verwijdert huisstofmijt en geuren
Professionele reiniging bij u thuis
Desinfectie met UVC licht
Milieuvriendelijke reiniging
Tevens mogelijkheid tot verwijdering van alle organische
vlekken zoals urine-, transpiratie- en bloedvlekken

U kunt uw matras al laten reinigen vanaf € 37,50
incl. voorrijkosten en btw

Ook voor uw matras(sen) in uw:
boot, camper, caravan, vakantievilla

MatrasCleaner Midden-Nederland
Vlinderlaan 20 | Nijkerk | Telefoon 033 – 234 05 05
info@matras-reiniging.nl | www.matras-reiniging.nl
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So this is Christmas
Zo rond de kerstdagen horen we regelmatig op de
radio John Lennon’s “So this is Christmas”
voorbijkomen.
Het nummer is voor het eerst uitgebracht in 1971
in New York. Dus 50 jaar geleden! John Lennon
is geboren op 9 oktober 1940 en zou als hij niet
vermoord was, op 8 december1980 aan de rand
van het Central Park in New York, nu 81 jaar oud
zijn. Stel dat hij nu nog geleefd had, zou hij de
tekst dan veranderd hebben? Maar de song zet je
wel iedere keer aan het nadenken. Neem nu de
eerste twee regels.
So this is Christmas
Dit is dus Kerstmis.
Sommigen kijken er naar uit. Want voor velen is
het Kerstfeest een van de belangrijkste vieringen
in hun leven. Anderen zien er om verschillende
redenen tegen op en zijn altijd weer blij als het
weer januari is.
And what have you done?
En wat heb je gedaan?
We kunnen beter zeggen ‘wat zouden we allemaal
graag gedaan hebben!’ Veel KBO-activiteiten
hebben het afgelopen jaar niet plaats kunnen

vinden of slechts een paar keer totdat de Coronamaatregelen weer
alles blokkeerde. Uw bestuur heeft wel doorvergaderd en waar nodig
besluiten genomen. We zijn erg blij dat we toch op 28 september jl.
het 35-jarig bestaan van onze afdeling hebben kunnen vieren. En we
blijven optimistisch! Een keer moeten we Corona toch de baas zijn!
Voor het komende jaar hebben wij een paar nieuwe activiteiten voor
u in petto.
Maar voor het zover is wenst uw bestuur u:

een mooi Kerstfeest en daarna
fijne dagen met een goede jaarwisseling
en een ‘in alle opzichten’ voorspoedig
2022.

Verrassing
van de maand
Dhr. N.J.A. Kortekaas
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Eucharistieviering
HH. Petrus en Pauluskerk
Kerkplein 2, 3764 AW Soest
DONDERDAG 16 december om 14.00 uur

Het thema is “OP WEG NAAR HEM”

Celebrant is pastoor J. Skiba m.m.v. cantores o.l.v. Jan Schuring

Wij hopen u graag te ontmoeten, wel verzoeken wij u van te voren aan te melden bij ons Parochiesecretariaat
(035-6011320 of 035-7400005)
Vervoer dient u een week van te voren
aan te vragen bij mevrouw Joke v.d. Breemer,
tel. 035-6020206 (in de avonduren)
De liturgiecommissie KBO
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Sinterklaas 2030
KIND: Opa? Vierden jullie vroeger ook Sint en Piet?
OPA: Ja jongen, alleen waren het toen Sint en Zwarte
Piet.
KIND: Piet was zwart?
OPA: Tot 2016 wel. Toen mocht het niet meer en werd hij wit.
KIND: Waarom?
OPA: Een groepje mensen vond het discriminatie en racisme,
zo'n zwarte Piet.
KIND: Maar Piet is toch heel slim en vrolijk, speelt met kinderen
en deelt cadeautjes uit? Hij is toch geen rotzak?
OPA: Nee, maar die mensen vonden dat Piet een slaaf was.
KIND: Een slaaf? Van Sinterklaas? Deed die dan lelijk tegen Piet?
Gaf hij Piet straf, of sloeg hij hem?
OPA: Nee, dat niet. Ze zongen samen en deelden samen snoep
uit.
KIND: Dus Sint en Piet waren goede vrienden.
OPA: Ja, net zoals Sint en Piet nu.
KIND: Maar nu is Piet niet meer zwart.
OPA: Nee, want dat mag niet.
KIND: Opa?
OPA: Ja?
KIND: Er zitten vier kinderen in mijn klas, die zijn zwart.
OPA: Oh ja?
KIND: Ja. En hun pappa's willen nu gaan klagen bij de VN.
OPA: Waarom dan, jongen?
KIND: Omdat ze het discriminatie en racisme vinden dat al die
lieve, gulle Pieten blank zijn. Alsof zwarte mensen niet
goed genoeg zijn om Piet te worden. Ze vinden dat er ook
zwarte Pieten moeten komen.
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EEN KLEIN GEBAAR, MAAR TOCH…

Gerda Buis

Ze vonden een onderkomen in een stal.
Daar werd hun zoon geboren. Ze legden hem in een kribbe, en
dekten hem toe met stro.
Dit fragment speelde tweeduizend jaar geleden. We herkennen het
denk ik allemaal.
Twee mensen, op zoek naar een onderkomen om hun kind ter wereld
te brengen. Hun zoektocht leverde slechts deze armzalige stal op.
De stad was immers vol van bezoekers. Niemand bereid een plek
met hen te delen. Wat doe je dan? Je neemt genoegen met wat er is,
want voor de nacht moet je een dak boven je hoofd hebben..
Anno 2021:
Met zijn drieën wonen in een piepklein schuurtje.
Ja u leest het goed. Dit schrijnende geval is mogelijk door wat er nu
om ons heen gebeurt.
Enorme woningnood, vluchtelingen toestroom, banenverlies door
corona.
Energiekosten die de pan uit rijzen.
Zoveel trieste zaken. Ouderen, kinderen, die langs de zijlijn zijn
komen te staan.
Velen die niet meer weten hoe of wat. Geen woning kunnen betalen
door enorme schulden.
Hadden ze maar beter op moeten letten, hoor ik u zeggen.
Hier en daar zou dat zeker kunnen zijn.
Maar als u eens wist hoeveel moeite het kost voor minder bedeelden,
hun armoede aan de grote klok te hangen. Toegeven, ik kan niet
meer.
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Schaamte is de grote factor. Je gaat door totdat het laatste eindje
breekt.
Dan is er alleen nog die ene optie. Genoegen nemen met een
schuurtje.
“Laten we omzien naar elkaar”. Ik hoor het minister de Jonge
telkens zeggen bij de zoveelste persconferentie over corona.
Mooi en prachtig, maar laten we eens proberen om te zien naar onze
medemens die in deze donkere koude maanden soms geen uitweg
meer ziet.
Ik zit in mijn heerlijk warme kamer. In mijn hand de folder van het
Leger des Heils. Een verzoekje om in deze feestmaand een extra
donatie te doen.
Ach het is een klein gebaar, maar toch.

Ze woonden in een stal
daar konden ze schuilen
bij elkaar, met elkaar
warmen, verwarmen
in vertrouwen

wij hebben een huis
waarin wij leven
vol warmte, weinig zorgen
eten en drinken
een goed leven

ze woonden in een schuur
daar mochten ze wonen
bij elkaar, met elkaar
huilen, troosten
in vertwijfeling

ik zie een stal
ik zie een schuur
en hoor een vraag
zie mij
en deel
Gerda Buis
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SAMENLOOP VAN OMSTANDIGHEDEN

Leo Weusten, huisarts

Regelmatig doe ik avond-, nacht- en
weekenddiensten voor een aantal verpleeghuizen in
de regio. Ziektes laten zich niet plannen, dus het is hollen of
stilstaan. Rond elf uur ‘s-avonds belde een verpleegkundige mij voor
een dame die gevallen was. Zij had zich lelijk bezeerd, een flinke
hoofdwond opgelopen en mogelijk ook nog een gebroken been.
Ondanks de drukke dienst haastte ik mij naar de plek des onheils. In
het verpleegbed op kamer 4.11 trof ik een oud mevrouwtje, dat
gezien haar gevloek en alle afwerende bewegingen mij duidelijk niet
aanzag als haar reddende engel…
Al het chirurgische gereedschap lag klaar, en ik had net mijn steriele
handschoenen aangetrokken om de eerste hechting te zetten toen ik
gebeld werd voor nog een patiënt, precies aan de andere kant van
mijn bereikbaarheidsgebied.
Een bijna 100 jarige meneer was zo in de war dat hij zijn eigen
blaascatheter eruit had getrokken, en daardoor was er een bloeding
ontstaan. Zo vertelde mij de verpleegkundige aan de andere kant van
de lijn.
Sorry, zei ik, maar door een samenloop van omstandigheden kan ik
niet 1-2-3 jullie kant op komen. Ik gaf de verpleegkundige
telefonisch een paar adviezen, waarna het mij in tweede instantie
lukte, ter zijde gestaan door een ervaren zuster, de hoofdwond dicht
te krijgen. Gelukkig bleek de zich nog steeds verzettende patiënt
niets gebroken te hebben.
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Ik haastte mij - inmiddels in het holst van nacht - richting de man
met (zonder…) de blaascatheter. Het bloeden was inmiddels gestopt,
dus wat nodig was, was een nieuwe catheter. Zijn medicijnen hadden
hem aardig gekalmeerd, en de beste man merkte bij wijze van
verontschuldiging op: ‘wat vervelend dat ik u heb moeten laten
komen dokter, maar door een samenloop van omstandigheden is
mijn slangetje verdwenen’.
De broeder keek mij veel betekend aan, waarna ik met mijn
mondhoeken omhoog de klus klaarde. Nog voor we zijn slaapkamer
waren uitgeslopen lag in zijn fris verschoonde bed, met een nieuwe
catheter het heerschap te snurken. Voldaan stapte ik in mijn auto naar
mijn volgende visite…

De uit-tip van de maand
In deze maand van donker maar zeker ook
licht, vond ik een mooie uittip.
Magisch Noorden
11sept t/m 9 januari 2022 in de kunsthal
Rotterdam. Schilderijen rond de Group of
Seven. Een kunstenaarscollectief.
De betovering van het noorderlicht idyllische
landschappen en vergezichten op het noordpoolgebied.
In Magisch Noorden vormt Canadese modernisme een rode draad.
Bezoek: dinsdag t/m zondag. Museumpark, Westzeedijk 341,
Rotterdam T. 010-440-03-01 of 010-440 03-00.
Volwassenen € 16,50. Kinderen t/m 17 jaar gratis.
Museumkaart gratis. In de kunsthal kan men alleen pinnen.
Ik zou zeggen, geniet van zoveel mooi licht.
Gerda Buis
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INCASSO VOOR DE CONTRIBUTIE 2022 IN DECEMBER 2021

Zoals u van ons gewend bent, zal er half december 2021 weer een
incasso van de contributie 2022 voor de KBO Soest-SoesterbergBaarn plaatsvinden. Als u een incassomachtiging heeft afgegeven,
zal er een bedrag van € 27 voor alleenstaanden of € 43 voor 2
partners gezamenlijk worden afgeschreven. Het enige dat u moet
doen is zorgen dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat.
Mocht u het om een of andere reden niet eens zijn met deze incasso,
kunt u de Rabobank opdracht gegeven deze incasso terug te boeken.
Uiteraard krijgt u dan van ons een verzoek om nadere toelichting.
Tevens zullen er nota’s worden verspreid voor diegenen die [nog]
geen incassomachtiging hebben afgegeven aan de Ledenadministratie.
Wij verzoeken u deze nota zo spoedig mogelijk te betalen op de
aangegeven IBAN.
Een incassomachtiging maakt het natuurlijk voor u en voor ons veel
gemakkelijker om de contributie te betalen. U kunt dit immers niet
meer vergeten!
Waarom doen we dit in december voor het volgend jaar? Als wij
incasseren krijgen we automatisch bericht als een IBAN niet meer
geldig is. Dit kan gebeuren als een lid b.v. verhuisd is of overleden,
waarbij de familie verzuimd heeft de KBO te informeren. Wij
krijgen mede hierdoor een correcte stand van het aantal leden per 31
december van elk jaar; deze stand wordt gebruikt om onze afdracht
aan Bond Utrecht en Unie KBO te berekenen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten, mede namens de Ledenadministrateur
Anton Simonis:
Wim van Ruth, penningmeester.
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Soest in Beeld
René van Hal

WEHRMACHTSHEIM / OFFICIERSCASINO SOESTERBERG
Aan de Kampweg nummer 5 in Soesterberg vinden we nog een
historisch pand met de status van gemeentelijk monument t.w. het
Officierscasino. In 1941 is het gebouwd als Wehrmachtsheim door
de Duitse bezetter. Recent is het gebouw door de
Rijksgebouwendienst verkocht aan de ontwikkelcombinatie Schavast
en IQNN Development. De nieuwe eigenaar wil van het complex een
combinatie van zorg en wonen maken.
Het gebouw kent een bijzondere geschiedenis en heeft in die tijd
verschillende functies vervuld. In deze bijdrage een kort historisch
overzicht.
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Initiatief Duitsers
Al enkele maanden na de Duitse inval hadden de Duitsers volledig
bezitgenomen van Vliegbasis Soesterberg. Voor de soldaten, die
daar gelegerd waren, wilde men in de directe nabijheid, in
Soesterberg, een gebouw hebben waar zij enige ontspanning hadden.
Dit is vergelijkbaar met de Militaire Tehuizen die Nederland ook al
voor de Tweede Wereldoorlog had.
Het Wehrmachsheim, op initiatief van de Duitse Luftwaffe, met
eronder diepe commandokelders voor de communicatie, werd in
1941 gebouwd naar Duits standaardontwerp met behulp van
“dwangarbeiders”. Op 13 november 1941 werd het pand ofDicieel
in gebruik genomen.
Het gebouw kent een veelheid aan ruimten. De meest
indrukwekkende ruimte is wel de grote zaal met aan het plafond
in hoogte verstelbare ijzeren kroonluchters. Deze is ingericht als
toneel-, muziek en Dilmzaal maar is ook voor veel andere
activiteiten te gebruiken. Gelukkig is het gebouw aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog in tegenstelling tot vele andere
gebouwen die in gebruik waren door de Duitsers redelijk
gespaard gebleven, maar een grondige renovatie was wel nodig.

Na de Tweede Wereldoorlog
Na het vertrek van de Duitsers is het enige maanden in gebruik
geweest als opslagruimte voor de inventaris van opgepakte NSBers.
Op 15 september 1945 is het gebouw in gebruik genomen als
KLM-internaat voor studenten die de opleiding tot vlieger
volgden. Nadat ze in 1947 naar landgoed Dijnselburg in Zeist
verhuisden is het in handen gekomen van Defensie. Tot 1950
11

Boodschappen Bezorgen??
Voor bedrijf en particulier
Lukt het niet meer om zelf de
boodschappen
te doen of heeft u geen zin om
iedere keer de deur uit te gaan?
Bel Harry Janmaat ……035-6012687
Of bestel online: www.harryjanmaat.nl
Wij brengen het bij u thuis of bij uw bedrijf!
Altijd in de buurt!!

BUURTSUPER HARRY JANMAAT
Wij bezorgen in Soest, Baarn, Soesterberg en Amersfoort

Gewoon Goed!
Weteringpad 92-94
3762 ES Soest
T. 035-601 91 18

ZOEKERTJE

Zoekt u ook iemand die u vergezelt of voor een leuk
contact. Meld u dan bij de redactie van het Soester
Venster redactiesvkbo@icloud.com
T. 035-602 87 26
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was de Geneeskundige Dienst van de luchtvaart hier gehuisvest
voordat ze in de nieuwbouw trokken verderop aan de Kampweg.
Vanaf dat moment wordt het gebouw het OfDicierscasino voor
ofDicieren van de luchtmacht, die op de vliegbasis werkten. Vele
ceremonieë n, feesten, ontvangsten vonden er plaats. Ook de
Soesterbergse verenigingen mochten de zalen huren voor
feestelijke activiteiten, concerten e.a.
Nadat de Vliegbasis Soesterberg eind 2008 werd gesloten heeft
het gebouw haar primaire functie verloren en is het uiteindelijk
afgestoten en verkocht. Ik ben benieuwd wat haar nieuwe rol
gaat worden in de Soesterbergse gemeenschap.

Bronnen:
Van Zoys tot Soest (jaargang 34 nummer 2);
Archief Stichting Legerplaats Soesterberg;
Wikipedia en de plaatselijke kranten.

Mutaties
Nieuwe leden
Mw. B. Barendregt-Cardol
Mw. C.F. Didier-Verstraeten
Dhr. J. van der Hoeven
Mw. J.P. van Zijst-Beens

Overleden
Dhr. A.C.M. Butzelaar
Mw. D.F.C.M. ButzelaarScheepers
Dhr. A.H. de Groot
Mw. W.J.M. de Jager
Dhr. B.P.M. Majoor

Wij heten hen van harte welkom.

Wij gedenken hen in
dankbaarheid.
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Specialist in (elektrische) fietsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.
Kom vrijblijvend langs en laat u informeren,
de koffie staat klaar!
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
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Van Weedestraat 87
3761 CD Soest
Tel. 035-6017120
info@hansnotaoptiek.nl
www. hansnotaoptiek.nl

Gedrukt en wel!
colourprint.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor

Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen
Soesterbergsestraat 122 | 3768 EL Soest | T 035 601 27 06 | dagelijks geopend

eetvilla.nl
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Pediplus is een ketenzorggroep van
enthousiaste pedicures in Soest en
Catering Centraal voor al uw feesten en
Baarn die alle soorten voeten
behandelt, gespecialiseerd in
partijen,
van
kleine
tot
hele
grote!
Catering Centraal voor al uw feesten en
Catering
Centraal
voortot
al uw
diabetes en reuma.
partijen,
van kleine
helefeesten
grote! en
Birkstraat
7, 3768
HB
Soest
partijen,
van kleine
tot
hele
grote!
Goede samenwerking met
/ 035 6033333
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
Catering info@cateringcentraal.nl
Centraal
al6033333
uw feesten en podotherapeut en huisarts.
Birkstraat 7,voor
3768 HB
Soest
info@cateringcentraal.nl
/ 035
6033333
partijen,info@cateringcentraal.nl
van
kleine/ 035
tot
hele grote!
cateringcentraal.nl
cateringcentraal.nl

cateringcentraal.nl
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
info@cateringcentraal.nl / 035 6033333

Een pedicure bij u in de buurt ?
Kijk dan op onze website

www.pediplussoest.nl

cateringcentraal.nl

Aangesloten bij ProVoet en
KwaliteitsRegister voor Pedicure

Helpt u mee?
Voor het bezorgen van ons KBO-Magazine en het Soester Venster zoeken wij nog
een paar nieuwe bezorgers. 10 Keer per jaar een rondje bij u in de buurt?
Meld u aan bij onze secretaris kbossb@xs4all.nl
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Twee engelen
Het was eind november en hij had er erg de pest in, want de
kerstdagen kwamen eraan. In gedachten hoorde hij al zijn dochter en
zoon elkaar de vraag stellen ‘wat doen we met Pa dit jaar?’ Hoe
anders was het geweest toen zijn Jopie nog leefde. 45 jaar waren ze
getrouwd geweest toen Jopie vijf jaar geleden ineens in haar slaap
overleed. Mooie dood dat wel, maar hij was zijn Jopie kwijt. Ach
Jopie. Begin jaren 80 ging ze zich opeens Joan noemen, want dat
klonk beter. Nou hij had aan die nieuwe fratserij niet meegedaan en
omzeilde het met mama, liefje of oma. Dat laatste vond Jopie niets
en toen haar kleinzoon haar opeens Pita noemde werd het Pita. Toen
Jopie er nog was waren de kerstdagen altijd een feest. Met de hele
familie naar de kerstmis en daarna, ook al was het laat, aan de
balkenbrij. Hij vroeg zich af of zijn kinderen dat recept nog hadden.
En dan 1e Kerstdag. Jopie had altijd voor de cadeautjes gezorgd en
ook de kerstboom zelf was feestelijk aangekleed. Maar Jopie ging
mee met de mode. Was het blauw. Kerstboom ook blauw. Rose?
Kerstboom ook en ga zo maar door. En dan het Kerstdiner. Jopie
zorgde voor het voor- en nagerecht, bijpassende groente,
aardappeltjes en frietjes voor de kleinkinderen. En hij was
verantwoordelijk voor de Lamsbout. Die ging de oven in en werd
regelmatig bedruipt om het goed mals te houden.
Zijn zoon Ben liet met Kerst altijd de traiteur komen en vaak kreeg
hij dan iets ondefinieerbaars te eten. Zijn dochter Jeanne was
getrouwd met Michiel. Toen Michiel de eerste keer bij hem en Jopie
kwam om zich voor te stellen hadden ze gevraagd wat zijn beroep
was. Hij was entrepreneur. Wat is dat? had hij gevraagd.
‘Ondernemer’ had Michiel geantwoord. Op de vraag wat hij dan al
zo ondernam antwoordde Michiel ‘op alles wat voorbijkomt‘. Soms
gingen de zaken goed en soms slecht en dan vroeg zijn dochter of hij
17

Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!
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even wilde bijspringen, Maar eerlijk is eerlijk. De entrepreneur
betaalde alles altijd netjes terug. De laatste tijd deed hij in bitcoins.
Een tijdje terug zei hij ‘Pa als je mij nu even twee ton geeft dan heb
ik dat in no time verdriedubbeld’. Echter zijn financieel adviseur
raadde hem dit af en zei. ’Je moet alleen in bitcoins gaan als je het
geld bij tegenslag kunt missen en zodoende niet te veel risico’s
loopt’. Ze hadden twee kinderen. Desailly (vernoemd naar een
voormalig Frans voetballer) en Jesslynn omdat ze dat een mooie
naam vonden. Hij had er Des en Jes van gemaakt en na verloop van
tijd noemde iedereen zijn kleinkinderen zo. Zijn zoon Ben was
architect, getrouwd met Jack die binnenhuisarchitect was. Hun huis
was een designplaatje, maar hij vond het maar een koude bedoening.
Opeens kreeg hij een idee en zijn humeur klaarde helemaal op. Dit
jaar ging hij het heel anders doen. Niet aan te hoeven zitten aan een
kerstdiner, maar lekker liggen in de zon op zijn boerderijtje (Finca))
in de buurt van Malaga. Als hij aangekomen was, dan pas zou hij
zijn kinderen informeren. Hij mailde Juan en Francesca, de
huisbewaarders, dat hij eraan kwam. Juan en Francesca woonden in
een apart gedeelte van de boerderij en betaalden geen huur. Als
tegenprestatie onderhielden ze alles en zorgden voor de
sinaasappelbomen enz. Hij zag Jopie nog met volle manden
sinaasappelen samen met Juan naar de markt in Malaga gaan, om ze
daar te verkopen.
Hij was onderweg en het was al laat. Hij ging door de Pyreneeën
want dat was sneller. Opeens sloeg de motor af en hij kreeg hem niet
meer aan de praat. Het was pikdonker en de wind gierde hard om de
auto heen. Hij kreeg het koud. Max zijn trouwe herdershond was
ook wakker geworden en ging rechtop op de achterbank zitten.’ Dit
is dus het einde’ dacht hij. Zijn mobiel had geen bereik. Lopen was
geen optie. Hij zou niet weten hoe. En zelfs als het licht werd, dan
19

zou hij als hij ging lopen urenlang niemand tegenkomen. Het was
immers winter. Nee dan had Jopie het beter gedaan. Overlijden in je
slaap is toch beter dan doodgaan door de kou.
Nu was hij geen frequente kerkganger, maar in geval van nood bad
hij Onze Lieve Heer van het kruis of riep Fatima aan. Dat laatste
deed hij liever want Fatima luisterde beter. ‘Fatima’ bad hij.
‘Alsjeblieft help me hieruit. Dan zal ik echt deze keer de
bedevaarttocht maken en ik beloof u ik zal ook een beeld van u in
mijn tuin op de Finca plaatsen’. Maar er gebeurde niets. ‘Ze is zeker
nog steeds kwaad op me’ dacht hij toen hij de auto startte en de
motor niet aansloeg.

Opeens was de wagen helgeel verlicht en
stonden er twee mannen in blauwe overalls
voor de motorkap. Ze bogen diep en
gebaarden hem dat hij moest blijven zitten en
de motorkap moest openen. Daarna
verdwenen ze onder de motorkap, kwamen
even later weer tevoorschijn. Bogen weer
diep en gebaarden dat hij de motor kon
starten. Hij deed het en jawel de motor sloeg aan. Dankbaar keek hij
op om de mannen te bedanken. Maar het was weer pikdonker
geworden en net zo plotseling als de mannen gekomen waren, waren
ze verdwenen.’ Vreemd’, dacht hij ‘ik heb ze niet horen aankomen of
zien vertrekken. Dit moeten engelen geweest zijn die opdracht
hebben gekregen van Fatima om mij te helpen’.
Toen hij bij de Finca aankwam was hij helemaal blij. Onderweg had
hij bedacht dat de kinderen en kleinkinderen dit jaar allemaal naar de
Finca moesten komen om weer eens ouderwets Kerstmis te vieren.
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Hij zou de reiskosten wel betalen (als het de entrepreneur slecht
ging) en Ben en Jack moesten maar met de auto komen en wat hij
hier niet kon krijgen voor het Kerstdiner meebrengen. En natuurlijk
zou hij de lamsbout in de oven doen en dan mochten Des en Jes
helpen met het bedruipen. De schuur in de tuin moest Juan
ombouwen tot kerststal en als het even kon met een echte os en ezel
en een levensgrote Jozef en Maria. Juan was beeldhouwer, dus dat
moest geen probleem zijn.
Het was 1e Kerstdag en ze waren allemaal gekomen. De Kerstboom
was opgetuigd door Jeanne. Dit keer in het goud en de open haard
brandde. Ze waren met zijn allen naar de nachtmis in Malaga gegaan
en bij thuiskomst hadden ze balkenbrij gegeten. Jeanne had het
recept aan Francesca gegeven en die had het gemaakt. De Lamsbout
stond klaar om in de
oven te gaan toen Des
vroeg ‘Opa ga je mee
naar de Kerststal?’ Ze
liepen ernaartoe. Het
was warm in de stal en
de os en ezel keken
even op toen ze
binnenkwamen. Jozef
en Maria waren
levensgroot en er lag
een mooie babypop in de kribbe. ‘Kijk Opa’ riep Des verrukt ‘het
kindje lacht’. Hij keek ernaar en opeens kreeg hij een knipoog van
de pop. Hij kreeg een brok in zijn keel en zei tegen zijn kleinzoon.
’ Kom op Des, we gaan koken’.
Yvonne Dijkhuis
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Hoe staan we ervoor?
Als ik dit schrijf is het medio november. Hoe staan we er voor?
De informateurs zijn nog steeds in beraad met de lijsttrekkers,
gekozen in maart 2020. Het land schreeuwt om maatregelen.
Bevingsschade Groningen, het schandaal rond de
kinderopvangtoeslag, overstromingsschade, woningnood,
studiefinanciering,
CO2-reductie en wat ben ik nog vergeten?
Ik moet ineens denken aan het gedicht, dat ik zondag hoorde uit de
mond van Nele Beyens, die in het leven van Els Borst was gedoken
en een boek heeft uitgebracht.
In 1998 hield ze als informateur notities bij in een schrift tijdens de
onderhandeling met partijen. Op de kaft van dat schrift schreef ze
het volgende gedicht:
Ik ween om kleinheid van de grote mannen, waarvoor de macht
steeds vóór de inhoud gaat;
Ik ween om coalities, in de knop gebroken nog voor de bloei van een
regeerakkoord vergaan;
Ik ween om kabinetten die nooit zijn ontloken, en om politiek, die
nimmer werd verstaan;
Ik ween om Melkertbanen die de breuk forceerden,
omdat doorstroming steeds maar achterbleef,
en dus de banen langzaam perverteerden,
ging langzaam de beloning over de schreef;
Ik ween om burgemeesters nooit verkozen,
en om de zorg, met één procent bedaan,
omdat de blauwe blazer verder ging met rode rozen,
en ware kandidaten aan de kant liet staan.
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Wat maken we hieruit op, en is er iets veranderd in de afgelopen 20
jaar?
De onderhandelingen lijken nog taaier dan toen, het wantrouwen
tussen partijen groot en dat van de bevolking in de politiek is niet
minder geworden. En dat alles terwijl het ongeduld groeit om de
berg problemen, of zo u wilt uitdagingen met voortvarendheid aan te
pakken.
Advent komt eraan, een tijd van wachten en hoop.
Laten we hopen en bidden, dat onze regeringsleiders uit deze
impasse komen en in het nieuwe jaar voortvarend deze uitdagingen
met elkaar aangaan!
Ria Lamé

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die per 2 en 12
november gelden heeft het team van de KBO-woensdagmiddag
bridge besloten het bridgen in De Klarinet tot nader order op the
schorten. Zodra het mogelijk is om weer te kunnen bridgen in De
Klarinet laten we het u weten. Het klaverjassen op
woensdagmiddag in De Klarinet gaat (nog) wel door. Voor vragen
en informatie over het klaverjassen kunt u Yvon Landman bellen:
telefoonnummer 06-12 94 24 44.
Voor nu wensen wij u een goede gezondheid en hopen u spoedig
weer te zien.
Winnie Schuin
Mede namens de teamleden van de KBO-woensdagmiddagbridge.
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Corona
Corona, Corona, Corona, wat doe je toch allemaal?
Je gaat met onze gezondheid aan de haal.
Laat ons eerst eens even weten:
Heb jij wel een zuiver geweten?
Je kunt ons wel de clou ervan zeggen.
Zeker het één en ander aan ons uitleggen?
Zijn we niet aardig voor onze planeet?
We zijn verwend, dat is wat ik zeker weet.
Maar is dit een manier om het aan ons uit te leggen?
Nou, het is je gelukt, dat kan ik wel zeggen!
De wereld ligt plat, iedereen in de stress,
we denken na, hoe komen we uit dit nieuwe reces?
De dokters doen hun best en gaan aan de slag
om een middel te vinden, het liefst nog vandaag de dag.
De winkels leveren hun producten met mate.
En denk eraan: ook voor je buurman iets overlaten.
Voorzichtigheid is nu geboden, dat is de raad.
Gezond blijven en houd afstand met je kameraad.
De scholen hebben hun deuren gesloten, dat is verplicht.
De kinderen spelen thuis, met ouders als toezicht.
Dit is een ramp voor de wereld en voor alle mensen.
Een draai om de oren, niemand die dit zou wensen!
Maar het opent wel onze ogen en we denken dan even:
Hebben wij nou nog wat te vertellen in het leven?
Het is Corona, die ons even laat weten
dat we vooral dankbaarheid niet moeten vergeten.
We moeten weer terug naar het begin.
Dan heeft iedereen het weer naar de zin.
Zeker weten, dat zal iedereen bevallen.
Corona blij en laat ons leven met ons allen.
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SUDOKU

Sudoku-Diagonaal

Bij deze diagonaal-sudoku komen ook in de twee grijze
diagonale vakken de cijfers van 1 t/m 9 slechts één keer voor.

REBUS

Oplossing sudoku en rebus op pag. 32
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Wildenburglaan 9, Baarn
Tel.: 035-542 92 25

www.dewildenburg.nl
info@dewildenburg.nl
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WIE WIL ONS HELPEN?
De werkgroep, die de verdeling en verspreiding van ons Soester
Venster en het KBO/PCOB blad verzorgt, heeft dringend een
coördinator nodig, die de verdeling van de bladen regelt voor de
bezorgers vanuit een centraal punt. Het is slechts 1x per maand
een paar uurtjes.
Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een enthousiaste KBOafdeling neem dan contact op met onze secretaris Anton den
Ouden, tel. 0346-35 35 65 of
kbossb@xs4all.nl
Voor informatie kunt u contact opnemen met het team:
Gon en Paul Sparnaaij T. 035-601 06 23
E. gonpaul@kpnmail.nl of Jan Roest T. 035-601 83 55
E. jan.rita.roest@ziggo.nl

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR
Ria Roelants is onze Vrijwillige
Ouderenadviseur (VOA).
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig, schroom
niet en neem gerust contact met haar op.
Ria is bereikbaar op werkdagen van
10:00 - 17:00 uur.
T. 035-887 85 63.
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KBO

Wat doen jullie nu eigenlijk?

“Wat doen jullie als KBO nu eigenlijk?” is een
vraag die vaak gesteld wordt. Mijn antwoord is
dan altijd “Heb je even?” Want het antwoord is zowel veelzijdig als
lang. Per onderwerp neem ik de activiteiten met u door.
Soest Soesterberg
Baarn

Belangenbehartiging Senioren
KBO-PCOB is met zo’n kwart miljoen leden en 800 plaatselijke
afdelingen een belangrijke speler in de belangenbehartiging voor
senioren. We zitten in Den Haag aan tafel bij ministers en
staatssecretarissen, kamerleden en ambtenaren. Maar ook voeren we
overleg met bijv. de Nationale Ombudsman, de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen, vakbonden, het CBR enz. We
focussen daarbij op onze vijf speerpunten: koopkracht; wonen,
welzijn & zorg; digitalisering; veiligheid; zingeving.
De belangenbehartiging wordt gevoed vanuit de vereniging: door
kaderleden in focusgroepen en netwerken per speerpunt, door het
ledenpanel, via signalen bij de service-, juristen- en
pensioentelefoon, door lezersbrieven enz.
De samenwerking tussen landelijke en lokale belangenbehartigers is
essentieel. Over en weer wordt informatie gedeeld en versterken we
elkaar. In Soest, Soesterberg en Baarn worden de plaatselijke
belangen behartigd door het COSBO. (KBO en PCOB)
Informatievoorziening
10 keer per jaar het Magazine van KBO-PCOB en ons
informatieblad Soester Venster
Ledenvoordeel
Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis, met korting op
basisverzekering en aanvullende verzekeringen (oplopend tot
honderden euro’s per jaar) en een extra pakket speciaal gericht op de
behoeften van senioren (o.a. extra fysiotherapiebehandelingen).
Energiecollectief: voordelige tarieven voor elektriciteit en gas.
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Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• Elke wens is bespreekbaar • Nauwe betrokkenheid
• Ook als u verzekerd bent • Complete ontzorging
Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar
voor advies en hulp:
Soest
Soesterberg

•
•

035 - 601 30 86
0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

KASTEEL GROENEVELD
BAARN

Exposities | Landgoed |
Xylotheek | Wandelen |
Kinderactiviteiten |
IJskelder | Grandcafé |
Privébijeenkomsten

