SOESTER VENSTER
juni 2020
Magazine van KBO Soest - Soesterberg - Baarn

P
I

N
K
S

T
E

R
E

N

In dit nummer:
1. Van de vicevoorzitter
2. In memoriam
4. Gerda’s momentje
6. De reiscommissie
7. Bezorging
Soester Venster
8. De reis van uw leven
11. Het Westerborkpad
16. Soest in beeld.
18. Corona en mobiliteit
23. Verlenging rijbewijs
24. SWOS
26. Welzijnscentrum
De Leuning
27. Nuttige tel.nummers
28. KBO-werkgroepen
Colofon

Orgaan KBO-afdeling
Soest-Soesterberg-Baarn
Soester Venster juni 2020
redactiesvkbo@icloud.com
T. 035-888 36 57
Redactie
John Biesaart
Gerda Buis
Ria Lamé
Druk
Colourprint, Veenendaal
Verspreiding SV
Marieke Verkley
marieke.verkley@gmail.com
Contact KBO SSB
T. 035-601 55 56
e.heideman@hccnet.nl
Postadres KBO-afdeling
Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139, 3760 AC Soest
Het e.v. magazine verschijnt
op 24 juni kopij voor
het Soester Venster vóór
11 juni aanleveren
aan:
redactiesvkbo@icloud.com of
Inspecteur Schreuderlaan 174
3761 ZB Soest.

Soest
Soesterberg
Baarn

Van de vice-voorzitter
Zoals het er nu naar uitziet mogen zeer
waarschijnlijk ná 1 juli bijeenkomsten tot 100
mensen worden georganiseerd. Dit houdt in
dat wij dan eindelijk onze Algemene Leden
Vergadering zullen kunnen gaan organiseren.
Om dit in de vakantieperiode juli/augustus te
doen lijkt niet zo verstandig en daarom zullen
wij waarschijnlijk eerder aan de maand
september moeten denken.
Al met al zijn het vreemde en verwarrende
tijden waarbij wij, toch onverwacht, afscheid
hebben moeten nemen van onze voorzitter.
Ondanks corona hebben wij via Live Stream
de uitvaartplechtigheid kunnen volgen al
hebben wij slechts schriftelijk de familie ons
respect kunnen betuigen. De landelijke
maatregelen lieten geen andere mogelijkheid
toe. Daarnaast werden ons eveneens weinig
mogelijkheden geboden om onze bestuurlijke
werkzaamheden in te vullen.
Géén evenementen, géén dagtochten, géén
passiespelen. Maar gelukkig heeft onze
redactiecommissie wél doorgewerkt aan ons
Soester Venster en hebben de nieuwe
coördinatoren Marieke Verkley en
Gon Sparnaaij samen met onze ‘lopers’ voor
weer een vlekkeloze verspreiding van ons blad
gezorgd. Al deze mensen mogen wij toch eens

extra onze dank betuigen: zij hebben het toch maar gedaan!
Zodra wij onze ALV kunnen plannen zullen wij er ook voor zorgen
dat Piet Roest en zijn mensen dan in het zonnetje gezet kunnen
worden voor de vele jaren meer dan uitstekende verspreiding van
onze bladen.
U zult begrijpen dat door het effect van de ‘Lock Down’ ook onze
bestuursactiviteiten op een toch wel laag pitje hebben gestaan.
Om die reden zult u kunnen begrijpen dat dit stukje deze keer kort
wordt gehouden. Een ding is in ieder geval duidelijk: onze
bewegingsvrijheid zal nog geruime tijd beperkt blijven. Hoe langer
dat zal duren wordt het minder makkelijk om vol te houden. Het is
echter in ons aller belang dat Corona wordt overwonnen en daarom
wensen wij allemaal toe: hou vol en blijf gezond.
Frits van Wesemael

In Memoriam Theo Stoop
In het voorjaar van 2013 is Theo
overgeschreven als lid van KBO Oosterbeek
naar onze afdeling. Theo was voorzitter aldaar,
maar door verhuizing naar Soest heeft hij de
overstap gemaakt.
Geheel toevallig ontmoette ik het echtpaar Stoop, toen zij een
oriëntatiefietstocht door Soest maakten, op het kerkplein van de
Petrus en Pauluskerk en raakten wij in gesprek. Daarbij bleek dat
de betrokkenheid van Theo met betrekking tot het belang en het
werk van de KBO niet had geleden onder deze verhuizing.
Als bestuur van welke organisatie dan ook ben je natuurlijk altijd
alert op mensen die bereid zijn zich in te zetten. Zo ook hier en na
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een plezierige kennismaking met het bestuur werd Theo eind 2013
bereid gevonden om als aspirant bestuurslid toe te treden.
Omdat hij het belang onderkende van goede contacten met
plaatselijke overheden was hij tevens bereid deel uit te maken van
onze delegatie in het COSBO (Centraal Overleg Soester Bonden
van Ouderen), de ‘praatpaal’ voor alle overlegsituaties met de
Gemeente Soest.
In de ALV van 2016 werd Theo voorgedragen en benoemd tot
voorzitter en nam hij tevens van mij het stokje over als voorzitter
van het COSBO. Theo heeft zich vanaf 2013 tot het moment van
zijn overlijden vol ingezet voor alles wat in het belang was van
onze KBO en de senioren in Soest in het algemeen.
Wij vormden als bestuur een hecht team waarbij hij zich naadloos
aansloot. Zijn kennis en kunde kwamen vol tot hun recht en waren
belangrijk voor ons werk in al zijn facetten. Van groot belang
hierbij was zijn vasthoudendheid, een karaktertrek die bij
belangenbehartiging dikwijls van doorslaggevende betekenis is,
zoals onder andere bij de gemeente duidelijk werd ervaren.
Uiteraard is het verlies voor zijn gezin en familie enorm, zeker na
het nog zo kort geleden overlijden van zijn echtgenote Felicia.
Maar ook voor onze KBO is het verlies groot. Wij zullen wij hem
node missen en herdenken hem in dankbaarheid.
Moge hij rusten in vrede.
Namens het bestuur,
Frits van Wesemael
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Pinksteren
door: Gerda Buis

Ze werden vervuld van de Heilige Geest, en begonnen te spreken in
vreemde klanken, zoals de Heilige Geest hen ingaf.
U begrijpt dat we nog even napraten over Pinksteren.
De neerdaling van de Heilige Geest.
De Heilige Geest, zo stel ik mij dat voor, die door zijn inmenging de
menigte in eigen taal laat horen, elkaar verstaan.
Geen obstakels, nee, men verstaat elkaar.
Wat een wonderlijk verhaal vindt u niet?
Ik zie het zo voor mij. Een hele meute mensen bij elkaar, overal
vandaan.
Nieuwsgierig, bang door die vreemde gewaarwording, en dan op
ene, men verstaat elkaar! Het is mij wat.
Geen misverstand, je weet wat de ander bedoelt, van jou verlangt.
Wat zou dat handig zijn in deze tijd. Werkelijk begrijpen, verstaan
wat de heren deskundigen ons proberen duidelijk te maken i.v.m.
onze veiligheid.
Duidelijkheid! Het leek of ze soms zeer vreemde talen spraken.
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Taal die je boos maakte, omdat het een zakelijke koude taal was.
Nu moet ik bekennen, dat het ook niet meevalt eenieder te verstaan.
Taal kent zoveel nuances, waaronder de taal van het hart de meest
ingewikkelde is. Grensoverschrijdend.
De taal van het hart, zij kent en herkent.
“Zus, je moet het eerlijk zeggen hoor, er niet omheen draaien”.
Wat gaan wij nu krijgen?
“Zeg het maar broer, wat wil je weten?”
“Vind jij mij gewoon?” Wat? “Vind jij mij normaal?”
Ik was even met stomheid geslagen. Hoe moest ik hem een eerlijk
antwoord geven?
Mijn broer is inderdaad niet ‘gewoon’ in de gangbare zin van het
woord.
Hij behoeft wat gebruiksaanwijzing. Maar om hem nu abnormaal te
noemen? Deze vreselijk lieve broer. Wat deed het mij pijn om hem
zo in vertwijfeling te zien.
Hopelijk kon ik hem geruststellen. Jij bent zo je bent, en dat is goed.
Jij bent een mooi mens. Een mens waar velen van houden, die jou
verstaan.
Taal herkennen, verstaan, hiermee komen we terug op Pinksteren.
Zou dat niet het mysterie geweest zijn van die groep mensen?
Na die angstige tijden bij elkaar met een verlangen.
Willen delen, willen begrijpen, het hart openzetten, met een diepe
intentie. Als dat het geval is, kun je ook horen. Staat geen vreemde
taal in de weg. Ik hoop dat dit ook bij ons het geval mag zijn.
Horen, begrijpen. De weg van taal naar elkaar vinden. De ander zien
zoals hij is.
Samen op weg gaan. Eenzelfde taal, die van liefde, met elkaar
verbonden.
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Bericht van de
Reiscommissie

Elkaar verstaan
met heel je hart
heel je ziel
woorden omvatten
in zorgzaamheid

In verband met de
coronamaatregelen moeten
wij u berichten dat de
geboekte dagtochten op
23 juni, 28 juli en
25 augustus 2020 niet
doorgaan.

in willen
begrijpen wat
jij mens
mij vertelt
toevertrouwt

In overleg met het KBObestuur en Eemlandreizen
hebben we helaas moeten
besluiten deze reizen te
annuleren.

zeg maar
ik vang jouw woorden
hoor haar klank
soms boos, soms vol
vol verlangen

De bussen rijden niet, de
restaurants en bezienswaardigheden zijn
gesloten.
Wij betreuren het maar
hebben er begrip voor.
Jammer dat u uw
maandelijkse uitstapje niet
kunt maken. Wij wensen u
alle goeds toe en een goede
gezondheid.

verlangen naar
ik hoor jou
hoor mij
elkaar verstaan
met heel je hart.

Tot ziens,

Gerda Buis

Betsy Seure-van ’t Klooster
Tonny Hilhorst
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Nieuws bezorging KBO/PCOB Magazine en Soester Venster
De heer W.P. Logtestijn is gestopt met het bezorgen van het KBO/
PCOB Magazine en Soester Venster. De heer Logtestijn heeft een
groot aantal jaren het KBO Magazine en het Soester Venster
bezorgd in zijn Rayon Veenbesstraat. Ik bedank de heer Logtestijn
voor de lange tijd dat hij trouw en met inzet deze taak heeft
uitgevoerd.
Wijziging ophaaladres voor de bezorgers
De coördinatie en het per rayon verzamelen van het Magazine en het
Soester Venster zijn gedurende vele jaren enthousiast en met
toewijding verzorgd door de heren P. Roest, J. Roest en de dames
A. Smeeing en R. Roest. Dit team heeft ook jarenlang op de
Braamweg alle bezorgers gastvrij ontvangen en voorzien van koffie
of thee. Hartelijk dank voor deze jarenlange inzet.
Goed nieuws !: Mevrouw M. Verkley met assistentie van mevrouw
G. Sparnaaij hebben deze taken overgenomen. De bezorgers hebben
een bezorgschema voor het gehele jaar en kunnen de bladen
voortaan ophalen in de Familiekerk van 09:00 tot en met 12:00 uur.
De oproep in het vorige Soester Venster voor nieuwe bezorgers heeft
geresulteerd in veel nieuwe bezorgers. Ook hiervoor dank.
Anton Simonis
Extra loper gezocht in Soesterberg
In Soesterberg hebben we nu als vaste loper voor het bezorgen van
het KBO/PCOB Magazine en het Soester Venster de heer Henk Kok.
Henk wil graag een vaste reserveloper hebben op het moment dat hij
als gevolg van een vakantie of anderszins niet kan bezorgen.
De bezorging van onze bladen vindt tien keer per jaar plaats.
Het meest praktisch is dat iemand (man of vrouw) uit Soesterberg
reserveloper wil zijn; het mag natuurlijk ook iemand uit Soest zijn.
Heeft u hiervoor interesse? Neemt u dan contact op met
Marieke Verkley. Haar e-mail adres en telefoonnummer staan op de
voorlaatste pagina van het Soester Venster.

Jan Roest
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Boek de reis van uw leven

DE REIS VAN UW LEVEN IN DAGTOCHTEN
Nu velen van ons aan huis gebonden zijn en ook de door onze
reiscommissie geplande dagtochten helaas niet door kunnen gaan,
nodig ik u graag uit voor een aantal boeiende dagtochten die
gezamenlijk de reis van uw leven zullen vormen.
Geen zorg om ’t coronavirus, u hoeft géén koffer te pakken, géén pas
mee te nemen en zelfs uw paraplu en rollator kunt u thuislaten.
Wat u voor deze reis nodig hebt is tijd, een gemakkelijke stoel, een
pen en papier.
Het tijdstip, het ritme en de duur van de reis bepaalt ú, evenals het
aantal dagtochten en het comfort tijdens de reis zelf.
Ieder van ons heeft wel van die momenten waarbij wij in flarden
terugdenken aan het verleden, lang staan wij er meestal niet bij stil.
Nu wij alle tijd en weinig afleiding hebben is het goed eens terug te
gaan in de tijd en een reis naar ons verleden maken.
Wij bezoeken voor ons historische plaatsen, ontmoeten mensen waar
wij al dan niet goede herinneringen aan hebben en die ons leven
wellicht voor een belangrijk deel hebben bepaald of ons richting
hebben gegeven.
Wij verdelen onze reis in door u zelf te bepalen dagtochten waarin
wij steeds één bepaalde periode van ons leven bezoeken.
Een praktische verdeling zou kunnen zijn: uw kleuter- en
kinderperiode; uw schoolperiode en verdere opleiding, het begin van
uw eerste relatie, uw gezin, beroepsleven, vakanties en andere door
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u zelf te bepalen belangrijke fases in uw leven. Ga zitten en denk
terug en stel uzelf vragen, heel veel vragen!
Wat zijn mijn vroegste herinneringen, wie speelde daarin een
belangrijke rol, hoe en waar woonde ik. Hoe zag het leven er in die
tijd uit, wat aten wij, hoe vermaakten wij ons en wat geloofden wij.
Kies voor elke periode in uw leven een aparte dag zodat u de tijd
heeft om daar diepgaand bij stil te staan. Te genieten van uw goede
herinneringen en de moeilijke perioden in uw leven te verwerken.
Door bij alle fasen van uw leven steeds nieuwe vragen te stellen zult
u ervaren dat er steeds meer herinneringen boven komen.
Zorg tijdens uw dagtochten voor een regelmatige onderbreking voor
een gezellig kopje koffie en een lunch voordat u verder gaat met uw
trektocht en sluit elke dagtocht, zoals u dat ook bij de KBO-reizen
gewend bent feestelijk af met iets lekkers, een glaasje wijn of een
maaltijd waaraan u net iets meer aandacht hebt besteed.
Een geslaagde reis vereist een goede voorbereiding en een goed
programma. Bepaal daarom zelf het aantal dagtochten en de
invulling ervan. Maakt u een vijf- of tiendaagse reis of misschien
wel meer, het is aan u wanneer u vertrekt maar bepaal vooraf op
welk tijdstip en welke dagen u uw dagtochten maakt. Hoe meer
dagtochten u maakt en daarbij stil staat op verschillende aspecten
van uw leven hoe boeiender uw reis zal worden en hoe meer mensen
u ontmoet. U zult verbaasd zijn van het aantal beelden en
herinneringen dat bij u boven komt.
Misschien geeft het u aanleiding waardevolle uit het oog geraakte
contacten uit het verleden weer aan te halen met een telefoontje, een
brief of mail of verstoorde relaties te herstellen. Maak tijdens uw
reis korte aantekeningen overmensen en zaken die u raken, leuke
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ervaringen en herinneringen en lees uw aantekeningen de volgende
dag nog eens terug. Hoe meer tijd u neemt en vragen stelt hoe meer
associaties er boven komen en uw reis gaat leven. Heeft u nog foto’s
die u lang niet heeft gezien, zoek ze op en koester uw souvenirs
Kijk ter afsluiting van uw dagtochten nog eens naar die aantekeningen en kijk in vogelvlucht terug op uw leven, hoe was het?
Wie waren daarin bepalend, wat hebben zij voor u betekend en u
voor hen?
Ten slotte, waar staat u nu terugkijkend in het leven en hoe geeft u
reflecterend op uw eigen geschiedenis een zinvolle invulling aan de
dagtocht die nog voor u ligt?
Ik wens u een boeiende reis.

John Biesaart

Nieuwe leden

Overleden
Mw. W.M. Kuijer-Roest
Mw. M.J.H. Lente-Maters
Dhr. G.E. ten Pas
Mw. H. Rademaker-Beuken
Dhr. C.L.H. Tapperman
Mw. E. van der Wee-Zwart
Mw. J.M.C.G. Wester-Kruijsen
Mw. H.A.M. Wiegmans-

Dhr. C.J.J. Baars
Mw. M.A.P. Baars
Dhr. K. van de Breemer
Dhr. P. Rademaker
Mw. B. Rademaker-Schimmel
Mw. M. Verkley

Jacobs

Wij heten hen van harte
welkom.

Wij gedenken hen in
dankbaarheid.

KBO Verrassing
van de maand juni

Fam. G. Hidding
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In het kader van 75 jaar
bevrijding is het goed om te
weten dat er veel
Nederlanders zijn
weggevoerd naar werk- en
concentratiekampen.
door: Paul Sparnaaij
Door Nederland loopt een
langeafstandswandeling ‘Het Westerborkpad’. De route loopt in het
spoor van de Jodenvervolging en gaat van de Hollandsche
Schouwburg in Amsterdam naar kamp Westerbork in Hooghalen,
Het is in totaal 340 km lang en gaat
vaak langs de spoorlijn en 70
historische plekken, zoals Joodse
begraafplaatsen,
oorlogsmonumenten en synagogen.
In een serie verhalen wil ik u graag
deelgenoot maken van de tocht die
mijn vrouw en ik hebben gelopen.
We zijn met de trein naar Amsterdam gegaan en wandelden van het
Centraal station naar het Anne Frankhuis aan de Prinsengracht. Daar
een bezoek gebracht en getracht ons in te leven hoe het bestaan van
Anne en haar familie, de familie Pels en dhr. Pfeffer, in die
oorlogstijd moet zijn geweest.
We hebben het originele dagboek van Anne gezien. Alles maakte
heel veel indruk op ons en zette ook direct de sfeer waarin we deze
tocht in etappes zouden gaan lopen. Vervolgens zijn we langs de
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Westertoren, die elk kwartier sloeg en wat Anne erg
prettig vond, over bruggen en langs grachten naar het
Thorbeckeplein gelopen, waar in 1941 het
variététheater Alcazar door de NSB kort en klein is
geslagen, omdat er Joodse artiesten optraden.
Café De Kroon op het Rembrandtplein onderging
hetzelfde lot. We kwamen langs de Kloveniersburgwal, waar in
februari 1941 de grens werd getrokken voor De Joodse wijk. De
tocht ging verder langs het Waterloo-plein met de Mozes en
Aäronkerk, het Joods Historisch Museum en het monument van De
Dokwerker. (Februaristaking 1941), langs het Spiegelmonument bij
het Wertheimpark naar de Hollandsche Schouwburg. Hier zijn vanaf
juli 1942 vele tienduizenden joden verzameld om gedeporteerd te
worden naar kamp Westerbork.
Hiervandaan voert de route door het Oosterpark over het
Krugerplein naar de Transvaalstraat, waar in de stoep de
zogenaamde ‘struikelstenen’ zijn
geplaatst.
Dit zijn koperen schildjes waarin de
namen zijn gegraveerd van Joodse
families die op het betreffende adres
hebben gewoond. De wijk rond de
Transvaalstraat werd in 1941 betiteld
als het ‘Judenviertel’.
Uiteindelijk kwamen we uit bij het
Muiderpoortstation, vanwaar 11.000
Joden uit Amsterdam en omgeving
op transport werden gezet naar
doorgangskamp Westerbork.

12

Vanaf station Muiderpoort liepen we langs
station Diemen, waar vlakbij de Joodse
begraafplaats Zeeburg is gelegen. Daar zijn
tussen 1714 en 1914 veel arme Joden
begraven, waaronder veel kinderen.
Dit was het allereerste traject van dit langeafstandswandelpad. Het maakte een
bijzondere, bijna emotionele indruk.
Dit is de eerste van een serie van 6 artikelen
waarin Paul Sparnaaij zijn langeafstandswandeling Westerbork beschrijft,
red.

Cultuurtip Gerda Buis
Het is ook deze keer moeilijk om een uitje te verzinnen dat aan
de 1.50 norm voldoet
Ik kwam deze gedichtenbundel tegen die zeer
de moeite waard is om een rustpunt te creëren.
Even nadenken, ervaren.
Hij is van Antje Krog, een Zuid-Afrikaanse
dichteres, die al verschillende literatuurprijzen
op haar naam heeft staan.
Haar bundel, De Broze Aarde is een prachtig
werk, a.h.w. een ode aan de aarde.
Zij noemt het ”mis aan het universum”.
Echt een aanrader.
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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

Koop lokaal

Dit Soester Venster kan slechts gedrukt worden door sponsoring
van onze adverteerders.
Steun daarom onze adverteerders en koop
bij de lokale middenstand
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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

15

Soest in beeld
door: René van Hal

Vanaf dit nummer een nieuwe rubriek in het Soester Venster. Hierin
worden panden of personen besproken vanwege een bijzondere
historie, dan wel een historisch moment. De eerste keer zal een
stukje van de historie van een pand worden beschreven dat aan de
Molenstraat staat.
MOLENSTRAAT 11

Het witte pand aan het begin van de
Molenstraat valt op. Het staat
tegenover het Desmond Tutucentrum
net over de spoorbaan aan de
linkerzijde wanneer je vanaf de
doorgaande weg (Middelwijkstraat)
komt.
Het pand is ongeveer in 1920
gebouwd en is thans een
kantoorpand van Krijkamp & den Ouden accountants/
belastingadviseurs.
Dit pand heeft een bijzondere geschiedenis in haar 100-jarige
historie. Voor de oorlog heeft het lange tijd dienstgedaan als pension.
Na de oorlog in de jaren ’50 is het pand aangekocht door het
Wit Gele Kruis, een katholieke kruisvereniging. Naast het katholieke
Wit Gele Kruis kenden we in Soest het Oranje Groene Kruis
(Protestant Christelijk) en het Groene Kruis. Elke kruisvereniging
vervulde verschillende functies als thuiszorg, maar ook
16

consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters, uitleen van
verplegingsartikelen, en het verzorgen van cursussen op medisch
gebied. Niet voor niets werd het een wijkgebouw genoemd. Vele
Soesters zullen dit pand op de een of andere wijze hebben bezocht.
In het pand woonde in die tijd ook een conciërge, in het begin de
heer J. Schipperijn, later de heer J. van Dorrestein. Samen met hun
echtgenote zorgden ze voor het dagelijks onderhoud van het pand en
de tuin maar vervulden ook een rol in het beheer en de uitleen van
verplegingsartikelen. Het pand was groot genoeg om ook anderen
huisvesting te bieden. Een van
de wijkverpleegkundigen
(zuster Toos Bijlard) heeft
jarenlang in het pand gewoond,
terwijl tandarts Staatsen er een
praktijkruimte had.
Na het gereedkomen van het
Medisch Centrum op de hoek
van de Smitsweg / Nieuweweg
in februari 1973 (een
samenwerking van de
plaatselijke kruisverenigingen in
Soest) verviel de functie van dit
gebouw en werd dit pand door het Wit Gele Kruis voor
fl. 120.000 verkocht (hetgeen door sommige leden tijdens de ALV
waar deze verkoop moest worden besproken als te laag werd
beoordeeld) en is het een kantoorpand geworden.
Bijzonder aan dit pand zijn de gebrandschilderde ramen aan de
zijkant met de beeltenis van ‘Gerardus Majella’, ook de naam die
nog op de voorzijde van het pand staat.
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Corona en mobiliteit
Door: Ria Lamé

Kent u dat ook? Corona houdt ons aan huis gekluisterd. Dagelijks
even naar buiten of naar de winkel voor noodzakelijke
boodschappen, en dat is het. De sportclubjes, waar je in
groepsverband in beweging blijft staan allemaal stil, en dan komt het
op zelfdiscipline aan. En dat is niet mijn sterkste kant, terwijl ik weet
dat je per dag spiermassa verliest als je stil blijft zitten. Nu gaat
fietsen mij beter af dan wandelen, maar wil ik straks met mijn clubje
een uur achtereen kunnen wandelen, dan zal ik toch wel moeten
oefenen. Dus, met gezonde tegenzin besloot ik vorige week een
wandelingetje in de wijk te maken, en onderweg ook nog even een
boodschap te doen bij meneer Heijn.
Toen ik door de straat kwam waar ik een Eritrees gezin ken stond
moeder de vrouw op het balkon de was op te hangen, en we
zwaaiden naar elkaar. Ze woont drie jaar in Soest en heeft sindsdien
twee kinderen gebaard, dus van de wekelijkse taallessen kwam het
laatste jaar weinig terecht, en sinds Corona zien we elkaar helemaal
niet meer. Ze liep snel naar binnen en Simret, haar dochter van 10
verscheen en vroeg of ze naar beneden mocht komen en of ik haar
wilde opwachten. Ze is met haar 7 jaren hier gekomen en doet haar
stinkende best op school, maar worstelt met de taal en vooral de
grammatica. Ik wil haar graag helpen maar moet dan eerst nog even
bij haar meester langs om dat af te stemmen, maar de school is nog
gesloten en ik ben momenteel een zogenaamde risicovolle kwetsbare
oudere, al voel ik dat niet zo.
Simret komt beneden en overhandigt mij een hele mooie, door haar
zelf getekende kaart waarvan de inhoud mij ontroert, en vraagt
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vervolgens of ze mij oma mag noemen, en dat wil ik natuurlijk
graag.
Mag ik u deelgenoot maken van de wijsheid van
een 10jarige? Dit stond allemaal in die kaart.
“We zijn er voor elkaar in diet moeilijke periode.
We zijn lief tegen elkaar, klein of groot.
Deze moeilijke periode brengd iedereen bij
elkaar, daarmee bedoel ik dat mensen liefe
dingen doen tegen elkaar. Maak er een mooie
tijd van en vergeet de corona-virus. Ga je niet
zorgen zitten maken; maak er gewoon wat moois van. Zitten zorgen
maken of bang zijn dat heeft geen nut”.
Zo, die staat!
Maar, dan krijg ik ook nog drie tips om het leven leuker te maken.
Tip 1.: Ga bakken en als je alleen woont, geef het dan aan buren of
familie, kleinkinderen of zo.
Tip 2.: Doe iets op tv en doe het na. (ik denk dat ze bedoelt: doe mee
met Nederland beweegt.)
Tip 3.: Doe een spel, beeldbellen of zo. Speel bijvoorbeeld in 15
minuten met 5 woorden een liedje te maken.
U begrijpt, met zo’n in mijn schoot geworpen kleindochter kon mijn
dag niet meer stuk!
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Oplossing rebus: pag. 26
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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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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

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

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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Verlenging rijbewijs
De Misere bij verlenging van het rijbewijs voor
een 80+ vóór en tijdens het carona-virus.
Mijn rijbewijs is verlopen op 26-02-2020.
Daarom ging ik op 16 juli 2019 naar de balie
van de Gemeente Soest voor het op-halen van
een Gezondheidsverklaring, die ik dezelfde dag heb verzonden naar
het C.B.R. Na een maand wachten probeerde ik telefonisch contact
met het C.B.R. te informeren wat de stand van zaken was maar
daarop wordt niet gereageerd.
Op 22 november 2019 ontving ik een schriftelijk bericht: blijven
rijden met een verlopen rijbewijs vanaf 1 december en de medische
keuring loopt door.
Op 16 maart 2020 ontving ik een verwijzing naar keurend arts. Op
17 maart 2020 krijg ik via mijn mailadres een bevestiging van
RijbewijskeuringsAts.nl van de afspraak op dinsdag 14-04-2020.
Doch die wordt weer gewijzigd in dinsdag 12-05-2020 om 9.45 uur.
De keuring vond pas plaats om 10.45 uur en na enkele vragen en een
ogentest ( ca 5 minuten) werd mij meegedeeld dat het
keuringsrapport digitaal naar het C.B.R. wordt verzonden. Verder
geen verwijzing . De kosten van dit onderzoek waren € 40,00.
Daarnaast heb ik nu nog een verwijzing naar Oogarts, omdat ik in
2018 een staaroperatie heb gehad. Intussen al twee keer gebeld en
nu mag ik na 18-05-2020 opnieuw trachten een afspraak met een
oogarts te regelen.
Al met al een lang traject met de verwachting dat het meer dan een
jaar zal gaan gaan duren om mijn rijbewijs te verlengen. De vorige
verlengingen waren binnen 14 dagen afgerond.

Toon Smits
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ONTMOETINGSCENTRUM KLAARWATER

Beste lezer,
Het zijn andere tijden en sinds eind maart zijn de ontmoetingscentra
dicht.
Een aantal zaken lopen gewoon door zoals ouderenadviseur,
mantelzorgondersteuning, beweegmakelaar, maaltijden,
personenalarmering, tuinonderhoud en noodzakelijke klussen.
Verder worden veel contacten telefonisch onderhouden door zowel
medewerkers als ook een flink aantal belvrijwilligers.
Daarnaast gaan we lessen en activiteiten digitaal aanbieden.
Enkele lessen worden al via beeldbellen gegeven.
Als u interesse heeft dan kunt u contact opnemen met de SWOS. (zie
website SWOS)
De SWOS brengt elke twee weken een nieuwsbrief uit. Deze staat
onder andere op de website van de SWOS, www.swos.nl.
Mocht u deze digitaal willen ontvangen dan kunt u een email sturen
naar info@swos.nl of bel gerust 035-6023681.
Het is echt lenteweer en de zomer komt langzaam in het
vooruitzicht. Het is een mooie periode om lekker te gaan wandelen!
In Soest hebben we het wandellint ontwikkeld met 6 verschillende
wandelingen, in elke buurt/wijk van Soest is er wel één te vinden.
Op verschillende lantarenpalen in Soest, hangen bordjes, in allerlei
kleuren die u kunt volgen. Via de website van het wandellint
(www.wandellint.nl) kunt u een app op uw telefoon zetten. U kunt
ook een folder ophalen bij ons op kantoor van de SWOS
(Molenstraat 8c). In de app en in de folder staan alle wandelingen
beschreven.
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Welzijnscentrum De Leuning
Website: www.welzijnbaarn.nl

DE LEUNING IS VOORLOPIG T/M 1 JUNI GESLOTEN
VOOR ALLE BEZOEK EN IS TELEFONISCH BEREIKBAAR
OP ONDERSTAANDE NUMMERS:
Algemeen nummer Welzijnscentrum De Leuning

035-542 20 20

Seniorenbus
036-542 11 29
Alleen voor noodzakelijke ritten zal er (voorlopig)
een bus blijven rijden.
Dit alleen voor inwoners die klachtenvrij zijn en zolang de
bemensing het toelaat
Aanmelden telefooncirkel
035-542 11 29
E. Leuning@welzijnbaarn.nl
Meldpunt Eenzaamheid
035-541-86 00
PIT Baarn / Hulpdienst
035-303 78 88
PIT BAARN IS VOORLOPIG T/M 1 JUNI GESLOTEN
VOOR ALLE BEZOEK EN IS VIA MAIL EN DE WEBSITE
BEREIKBAAR.
De Ouderenadviseur Doesjka Reijn

06-10 64 42 22

Dagbestedingscoach Marloes Luijken

06-82 31 54 07

Oplossing:
Rebus: Aanvaard zoals het is. Laat los zoals het was. Geloof in wat zal komen.
Sudoku: 3131
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Nuttige telefoonnummers
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS)
(werkdagen 8.30 - 13.30u)
035-602 36 81
Via de ontmoetingscentra De Klarinet, Klaarwater en OC Soesterberg
biedt de SWOS een uitgebreid pakket activiteiten aan, daarnaast kunt
u bij de SWOS terecht voor advies op diverse voor senioren relevante
terreinen. Klusjesdienst / lotgenoten-groepen mantelzorgers dementie.
Hulpdienst Soesterberg
035-609 00 14
(werkdagen 8.30 - 13.30u)
Voor onder andere vervoer per auto naar een van de ziekenhuizen in
de regio, de huisarts, fysiotherapeut of kapper en kleine hand- en
spandiensten in huis of tuin. Ook kleine computerproblemen kunnen
worden opgelost.
E.mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com
Seniorenbus (werkdagen van 9.00 - 17.00u)
Maaltijdvoorziening E-mail: maaltijden@swos.nl
www.swos.nl
Personenalarmering
SWOS
Seniorenalarm
Veilig op stap
Stichting ATA
FocusCura

www.seniorenalarm.eu
www.veiligopstap.nl
www.lyvore.nl
www.focuscura.com

Zorgloket WMO
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00u)
Keuringsartsen voor rijbewijzen
Rijbewijskeuringsarts, 2 x per maand in Flexplek Soest,
Oostergracht 13 -15 Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl
€ 50 Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting

035-601 91 90
035-588 53 88

035-602 36 81
0228-59 66 40
088-556 33 55
088-356 00 00
030-692 70 50
035-609 31 55
035-602 36 81
036-720 09 11

R. Kaarsgaren, Wijk Service Punt De Clomp 19-04, Zeist
(Zeist-West) bellen voor afspraak dinsdag en vrijdag.
Keuringen op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten € 35.

06-28 70 10 55

Dhr. Windgassen, De Leuning, Baarn rijbewijskeuringen.info.nl

085-065 00
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KBO Werkgroepen
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Bankrekening Algemeen en
contributie:
NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Betaling reizen:
NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn,
REIZEN
Bestuur KBO SSB
Voorzitter
Vacant
Vice-voorzitter
Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl
035-601 84 16
Secretaris
Ed Heideman
e.heideman@hccnet.nl
035-601 55 56
Penningmeester
Wim van Ruth
van.ruth@kpnmail.nl
035-601 70 97
Bestuurslid
- Gusta Borgts
gborgts@planet.nl
035-601 38 48
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl
06 29 23 48 78
- John Biesaart
035-888 36 57
jbiesaart@icloud.com
Aspirant bestuurslid
- Ruud Boom
rjboom@hotmail.com
- Anton den Ouden
kbossb@xs4all.nl
- Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com

06-51 89 38 85

COSBO
- Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl

035-601 84 16

Evenementen / Lief en Leed
- Gusta Borgts, evenementen /
Lief en Leed
gborgts@planet.nl

035-601 38 48

- Corry Smeele, Lief en Leed
cj.smeele@casema.nl

035-602 29 69

KBO-Soos
- Winnie Schuin, bridgen
winnie.schuin@hotmail.com

06-44 43 87 67

- Tiny van Schoonhorst,
klaverjassen
tinyvanschoonhorst@hotmail.nl

06-16 86 03 65

Ledenadministratie
Anton Simonis
antonsimonis@casema.nl

035-601 99 20

Liturgie
Joke van den Breemer
jokevdbreemer@hotmail.com

035-602 02 06

Ouderenadviseur
Ria Roelants
riaroelants@live.nl

035-887 85 63

Reizen
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl

035-531 01 29

- Tonny Hilhorst
tonnyhilhorst@hotmail.com

035-602 57 03

Verspreiding SV
- Marieke Verkley
marieke.verkley@gmail.com

06-1172 35 53

- Gon Sparnaaij

035-601 06 23

Website
www.kbosoest.nl
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

035-601 06 23
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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

