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Een nieuwe lente, een nieuw begin? 

Pasen 2020 zullen wij met z’n allen niet snel 
vergeten. We zitten in ons huis, appartement of 
kamer en niemand komt bij ons langs.  
Voor ons eigen bestwil vermijden wij zoveel 
mogelijk contact met anderen.  
Geen gemakkelijke tijd die veel van ons 
vraagt. De kerken zijn dicht maar gelukkig 
konden wij de voorbereiding op Pasen toch 
nog beleven via internet en TV.                                                                                                                            
Een dezer dagen las ik een gedicht waarvan ik 
u de tekst niet wil onthouden. 

De wereld heeft zich ziek gemeld                                                                       
verschanst in onze huizen                                                                               
Verscholen achter nieuwsberichten                                                                        
hopen we het lijden voor te zijn 

En spreken de taal al zo goed                                                                              
van virologen                                                                                                             
en intensivisten                                                                                                               
en volgen de statistieken op de voet 

De wereld heeft zich ziek gemeld                                                                                
heeft ons naar huis gestuurd                                                                                  
Kan nu ongerept haar gang gaan                                                              
Meerkoeten bouwen hun nesten                                                                           
en bloesems botten uit. 

Soest
Soesterberg
Baarn
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Nu ik dit schrijf is het Pasen en zijn de weergoden ons zeer gunstig 
geweest zodat wij toch nog konden genieten op balkon of in de tuin. 
Even weg van zorgen voor morgen. Toch komt morgen eraan en 
hopen wij op mededelingen dat wij het gewone leven weer kunnen 
oppakken. Wij kijken ernaar uit dat wij weer gezamenlijk op kunnen 
trekken, contact met elkaar op kunnen nemen. Het gedicht geeft 
immers aan dat er ondanks alle zorgen nieuw leven zal zijn. 

De afgelopen periode heeft ons geleerd dat wij op vele manieren  
contact met elkaar kunnen hebben. Nieuwsbrieven, e-mails, face- 
timen, telefoneren hebben ons veel goed gedaan en hebben geholpen 
om de maatregelen die het Kabinet heeft moeten nemen vol te 
kunnen houden. Zolang als dit nodig is zullen wij dat ook blijven 
doen want dat is voor ons eigen bestwil. Na alles wat wij nu hebben 
meegemaakt en meegekregen is het de grote vraag of wij hebben 
ervaren dat een rustiger en eenvoudiger leven zo slecht nog niet is. 
Ik ben heel benieuwd of deze crisis ons leven en onze leefwijze gaat 
beïnvloeden. 

Door Corona hebben wij niet de kroon op ons verenigingsjaar 
kunnen zetten want wij hebben onze jaarvergadering niet kunnen 
houden. Dat zullen wij alsnog moeten doen om onze statutaire 
verplichtingen na te kunnen komen. Wij moeten immers ons 
verantwoorden naar onze leden toe via ons jaarverslag en de 
financiële jaarstukken en moeten daarvoor uw goedkeuring krijgen. 
Wij gaan ons beraden en wanneer wij hiervoor een datum kunnen 
prikken en zullen die dan tijdig bekend maken. Ook dan pas zullen 
wij afscheid kunnen nemen van diegenen die zich jarenlang voor 
onze KBO-SSB hebben ingezet om daarna hun opvolgers te kunnen 
verwelkomen.       
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In de nieuwsbrief die verstuurd en bezorgd is ten tijde van het 
aprilnummer van ons SV heb ik aangegeven dat onze voorzitter 
Theo Stoop in het UMC was opgenomen. Heel summier, omdat op 
dat moment nog geen nadere informatie voorhanden was.                                                                               
Theo werd met een herseninfarct opgenomen in het UMC en heeft 
daar enige tijd op  de IC-afdeling gelegen. Na enkele dagen is hij 
overgeplaatst naar de verpleegafdeling aldaar. Een dochter van Theo 
houdt ons op de hoogte en heeft gemeld dat zijn spraakvermogen 
weer verbeterd is en dat hij een fysiotherapeutische behandeling 
krijgt. Hoe lang Theo in het UMC blijft en wanneer of waar verder 
aan zijn herstel zal worden gewerkt is nog niet bekend.  
Het bestuur blijft in contact en zal u op de hoogte houden. Uiteraard 
hebben wij gezorgd dat er op zijn kamer een bloemengroet van ons 
allen is. 

Frits van Wesemael 

 
Daar als gevolg van de coronacrisis vrijwel alle 
activiteiten van onze afdeling en de verschillende 
ontmoetingscentra tot nader order moesten worden  

 uitgesteld, heeft dit Soester Venster een ander karakter gekregen.   
 Geen nieuwe activiteiten dit keer maar verhalen over de periode  
 in de Tweede Wereldoorlog. Curieus natuurlijk dat net nu wij 75  
 jaar na dato onze bevrijding uitbundig zouden moeten vieren onze 
 vrijheid nu opnieuw, zij het om een heel andere reden, weer wordt 
 beknot.

DE 

REDACTIE
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Stilte en hoop 
door Gerda Buis 

Als ik dit stukje schrijf, zitten we nog midden in de bepalingen van 
het coronavirus, ‘Oh nee’, hoor ik u al zeggen. ‘Ze gaat ons toch ook 
niet met het zoveelste kommer en kwel scenario opzadelen.’ 

Maakt u zich niet ongerust, dat ben ik geenszins van plan. 

Doemscenario’s genoeg. Nee, er is in deze moeilijke tijd ook veel 
moois te beleven. Zoveel mooie initiatieven van mensen en kinderen 
die ons nader tot elkaar brengen. Het lijkt dat we beter beseffen hoe 
belangrijk de ander is. 

Dat we door hebben, dat we de afgelopen tijden ver bij elkaar 
vandaan waren. Juist nu, nu we verder van elkaar zijn. Wat waren we 
in ons eigen wereldje verzeild geraakt. En dan die graaicultuur. Alles 
kon, alles moest. 

We zijn gaan beseffen dat eenvoud, intensiteit naar elkaar, een heilig 
goed is geworden. 

Zeker, ik moet ook lachen in deze rare tijd. Neem het supermarkt-
gebeuren. Sjeesde ik er voorheen hup, hup doorheen, driftig de boel 
zo snel mogelijk in de kar. ‘Mens wat sta je te treuzelen, ik wil er 
ook bij.’ Nu is het of ik in een doolhof loop. ‘Waar voldoe ik aan 
1,50m?’ Slinger hier, slinger daar… oeps! 
‘Nee mevrouw neem gerust uw tijd, we hebben immers alle tijd.’ 
Zo anders! We hebben tijd. We zien elkaar weer. Op afstand, dat wel. 
Maar er is meer intensiteit. Wat een winst. 
Een volgend item. De kapper!  
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We mogen nog zeker een maand niet het haar een lekker beurtje 
laten geven. Ik zie het straks al voor mij. De heren met lang haar à la 
de jaren zestig. 
Dames met een suikerspin. Zouden we de plateauschoenen er ook 
onder doen, en de dames blokhakken? Nu nog qua vitaliteit jonge 
goden en godinnen.  
Levert het toch iets goeds op, wat u! 

Alle gekheid, deze kant heeft zeker ook een keerzijde. Pasen vieren 
in eenzaamheid. Het kwam binnen. Niet met elkaar,  
of toch?  
Juist in die stilte zo voor de buis, in mijn eigen huiskamer ervoer ik 
ruimte! 
Vulde het zich met nieuw. Voelde ik mij intens verbonden met mijn 
kerk, met de ander, die net als ik nu Pasen vierde. Kon ik de 
boodschap van hoop tot mij nemen. Ik besefte, hier hoef ik niet voor 
naar het kerkgebouw.  
Ik kon mijn ziel openen en dat intense gevoel van verbinding in 
mijzelf laten vloeien. Pasen anders, maar zeker niet uitgekleed. 

Ook de maand mei zullen we soberder moeten vieren. Doch net als 
de voorgaande feesten met dezelfde intentie. Net als 75 jaar geleden. 
Na een bange tijd die bevrijding, die nieuwe hoop. HOOP met een 
hoofdletter. 
Hoop op samen, weer bij elkaar, weer met elkaar. Hoop om echt met 
elkaar opnieuw te beginnen, met een open hart. Kijk naar de natuur, 
ook zij luidt Hoop in, ontspruit, zo prachtig, zo nieuw.  
Zegt ons, na die stilte kun je mij uitbundig omarmen. 

Nog even. 
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Maak ruimte 
ruimte in je binnenkamer 

open jezelf 
wees stil  
en hoor 

hoor haar klank 
warm en vol 
begrijpend 
mededogen 

intens 

verlangen naar 
openstaan 
geen angst 
vertrouwen 
bij elkaar 

dat omarm ik 
koester ik  

geef ik  
met heel mijn hart 

HOOP 

Gerda Buis 
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Van Soest naar Monnikendam
door Ria Lamé 

Oorlog! Eigenlijk kan ik daar helemaal niet over 
meepraten want om mijn vader te citeren: ik was 
de eerste zegen na de oorlog, babyboom dus. 

Bijna 20 jaar geleden fietste ik samen met Truus 
van Drie het IJsselmeer rond, niet in één dag hoor. 
We deden er een week over en de eerste dag reden 
we tot Volendam, maar… in Monnickendam 
aangekomen sprongen we beiden, zonder overleg 
van de fiets af bij het zien van de Grote- of St. 
Nicolaaskerk, omdat we kennelijk beiden een 
reden hadden om een kaarsje te branden. Twee 
dames waren aanwezig en juist van plan om 

huiswaarts te keren, maar gaven ons toch de gelegenheid, en toen zij 
hoorden dat we uit Soest kwamen veerde één van de dames op. Daar 
was ze vorige week nog geweest, en toen volgde een verhaal dat ons 
terugbracht naar 1940. 
Ze was 15 jaar, toen op de bewuste zondagochtend in mei de 
Monnickendammers met verbazing zagen dat een vloot platbodems 
hun kant opkwamen. Het waren de boeren uit Soest die met hun vee 
in de nacht het IJsselmeer waren overgestoken. Daar aangekomen 
moesten ze eerst met hun vee het stadje door om uiteindelijk de 
grazige weiden te bereiken. 
In hun stress kwam hier of daar ook nog wat vee in de grachten 
terecht, maar uiteindelijk werden zowel boeren als vee op de 
boerderijen rondom Monnickendam in goede gastvrijheid 
opgevangen. Nadat iedereen gesetteld was kwamen de mannen en 
jongens ’s avonds het stadje verkennen, en zo kon het gebeuren dat 
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de dame in kwestie verliefd was geworden op een boerenzoon van 
De Isselt. In de krant uit die tijd valt te lezen dat in de eerste 
oorlogsdagen de hele bevolking van Soest werd geëvacueerd naar 
Noord-Holland. Ook ik weet mij te herinneren dat ik in Mariënburg 
een dergelijk verhaal heb gehoord van één van de bewoonsters, die 
nota bene hoogzwanger was destijds. Net als ooit Jozef en Maria 
maakte de zwangerschap het extra moeilijk om onderdak te vinden, 
want ja, je weet dan niet wat je in huis haalt, en wat als ze moet 
bevallen! 

Enfin, om op het verhaal van de Monnickendamse in kwestie terug 
te komen: de boeren bleven niet lang, dus de liefde werd in 
correspondentie voortgezet, afgewisseld door af en toe een bezoekje 
van Huib. Totdat het te druk werd op de boerderij en hij vond, dat ze 
dan maar naar Soest moest komen. En daar is het meisje, dat 
uiteraard nog bij haar ouders woonde, zó van geschrokken dat ze 
abrupt ophield met schrijven. 
Toen ze in 2001 75jaar werd, mocht ze haar dochter (ze had zelf 
geen auto) zeggen waar ze die dag heen wilde. Het werd Soest, en 
daar hebben ze onder andere ook gezocht naar die boerderij, en niet 
gevonden. Begrijpelijk, want De Isselt is bij Amersfoort getrokken 
en nu industrieterrein. 
Maar… een artikeltje in de Soester Courant heeft na zovele jaren 
toch geleid tot een bezoek over en weer tussen haar, en de zuster van 
Huib en zijn weduwe. 
Uit: 

Soester Courant 24 mei 1940 
Uit de dagen die achter ons liggen 
Veelbewogen dagen liggen achter ons en we trachten ons innerlijk 
weer net zoo evenwichtig te maken als den aanblik van ons uiterlijk 
leven. 
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Vorige week was het verschijnen van ons blad onmogelijk en 
daarom is thans een terugblik op wat er gebeurd is, aan de orde. 
We kennen allen de gebeurtenissen van den nacht van Donderdag 
op Vrijdag, toen ons land in oorlog geraakte en welke schok de 
realisatie van de snel opeenvolgende gebeurtenissen aan ons ieder 
teweegbracht. 

DE EVACUATIE 
In een minimum van tijd waren duizenden Soester inwoners naar 
elders vertrokken. Honderden bij honderden trokken ze weg, bepakt 
en gezakt met autobussen, per fiets en loopende naar Baarn, om 
vandaar naar het gastvrije Noord-Holland vervoerd te worden. 
Lutjebroek, Grootebroek, Bovenkarspel, Andijk, Enkhuizen, 
Wervershoof en Venhuizen waren de plaatsen, waar de 
Soestenaren een gastvrij onthaal vonden en waar spoedig een 
algemene verbroedering plaats greep tusschen onze platteland-
inwoners met de platteland-inwoners aldaar, waar al spoedig het 
Soester dialect zich mengde met de zangerige spraaktoon van den 
“Streekenaar”. 
We brengen een woord van lof aan hen, die deze evacuatie hebben 
geregeld, welke regeling, voor zoover we kunnen nagaan, wel uniek 
was en niet te vergelijken met de maatregelen, welke men elders 
had getroffen. 
Kleine fouten en feilen, die natuurlijk voorkwamen bij een dergelijke 
volksverhuizing, mogen hier niet genoemd worden. 
Lang heeft het verblijf van de Soestenaren in Noord-Holland niet 
geduurd. Reeds na de capitulatie van ons leger kwamen enkelen 
weer terug en Zaterdag j.l. zijn de meeste geevacueerden en bloc 
weer huiswaarts gekeerd. 
De Soestenaren in Noord-Holland hebben woorden van lof en dank 
geuit aan het adres van de bewoners aldaar en menig 
vriendschapsband is er aangeknoopt en menig afspraak tot 
wederzien gemaakt geworden. 

STILTE IN SOEST 
Soest was dus grootendeels verlaten en wij, die achterbleven, 
hebben gezien wat dat beteekent. Doods en stil lagen de straten en 
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lanen. Uit de huizen kwam geen geluid of levensteeken. De burgers 
van het “Hart” en de “Bunt” waren de inwoners en de verdere 
menschen, die er nog waren, waren de vrijwilligers van 
Luchtbescherming, Brandweer en E.H.B.O. 

HULPDIENSTEN IN WERKING 
Dag en nacht zijn velen van deze vrijwilligers niet uit hun kleeren 
geweest en de diensten van Luchtbescherming en Brandweer 
hebben hun organisaties tot de hoogste paraatheid opgevoerd. 
Gelukkig is daadwerkelijk optreden niet noodig geweest, slechts 
één slachtoffer viel er door een kogel uit het vliegtuig. 
Voor deze vrijwilligers, die eenzaam en van hun huisgenooten 
verlaten op hun posten bleven, mag een woord van hulde niet 
achterwege blijven. 

ONS GEMEENTEBESTUUR PARAAT 
Naast een woord van lof voor ons gemeentebestuur, met aan het 
hoofd Burgemeester Mr. A.L. des Tombe, die in deze zware dagen 
wel zeer veel werk heeft verzet en getoond heeft ook in bange 
dagen een plichtsgetrouw vader van ons groote gemeente-gezin te 
zijn, mag een woord van hulde aan onze gemeente-ambtenaren, 
die dag en nacht op hun post zijn gebleven, eveneens niet worden 
onthouden.
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Klokken uit Soest door bezetters gevorderd 
door René van Hal 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers vele 
kerkklokken laten omsmelten tot oorlogstuig. In Nederland 
aanwezige (kerk)klokken werden door de bezetters gevorderd.  
Al eerder op 29 januari 1941 waren er beperkingen opgelegd 
wanneer en hoe lang dat een klok geluid mochten worden.  
Ook vanuit Soest is bekend dat op 8 en 9 maart 1943 de bezetters 
klokken in Soest die ze hadden gevorderd meenamen. Voor zover 
bekend zijn er klokken meegenomen van de Mariakerk uit Soestdijk, 
de Petrus en Pauluskerk, de Oude Kerk en de klok/brandbel die in 
het gemeentehuis aan de Steenhoffstraat hing. Dat ze niet alle 
kerkklokken die in Soest aanwezig waren hebben meegenomen is 
een bijzonder verhaal. 

De Mariakerk Soestdijk 
De Mariakerk beschikte over in totaal 3 luidklokken die door de 
parochianen in 1925 waren geschonken nadat de bouw van de 
Mariakerk was afgerond. Via een algemeen landelijk besluit werden 
in 1942 de klokken verbeurd verklaard met de bedoeling van de 
bezetters om deze uit de torens en andere gebouwen te halen om mee 
te nemen naar Duitsland. Pastoor A.G. Smit tezamen met de 
secretaris van het kerkbestuur en tevens gemeente-secretaris, de heer 
J.G.A. Batenburg, maakten op 8 maart 1942 een soort van verbaal 
op.  

Pas een jaar later op 8 maart 1943 werden de klokken opgehaald om 
naar Duitsland te vervoeren. Pastoor Smit had nog geprobeerd om 
één klok te mogen houden, maar dat verzoek werd niet gehonoreerd. 
Toch hebben de bezetters uiteindelijk maar 2 klokken kunnen  
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De klokken uit de Mariakerk worden op 8 maart 1943 meegenomen door de beze:ers. 
Deze foto is onderdeel van het project en de tentoonstelling “De Tweede Wereldoorlog in 
100 foto’s”. 

meenemen, want op het moment dat de klokken werden opgehaald 
door de bezetters bleek dat één van de, een dag tevoren uit de toren 
getakelde klokken, verdwenen was. Ondanks speurwerk en 
ondervragingen werd de ontbrekende klok niet gevonden. Naar later 
bleek hadden twee parochianen tijdens de ‘Sperrstunden’ de kleinste 
Mariaklok van 465 kilo “gestolen” en ‘gedumpt’ in de enige meters 
verder liggende vijver bij verzorgingshuis Nieuw-Mariënburg. 
Niemand wist wie die parochianen waren omdat ze alle sporen 
hadden uitgewist en ook de pastoor is pas veel later door de ‘daders’ 
geïnformeerd over hun daad. De bezetters konden dan ook niet 
anders dan de nog twee aanwezige kerkklokken opladen en 
meenemen. 

Na de oorlog is de ‘gestolen’ klok uit de vijver gevist, maar had 
dusdanig geleden aan zijn jarenlange verblijf onder water dat de klok 
alsnog omgesmolten is. 
Na de oorlog was de Mariakerk de eerste kerk die weer nieuwe 
klokken had laten gieten. Deze werden eind augustus 1948 weer 
geplaatst in de kerktoren en konden met Koninginnedag 1948 
feestelijk geluid worden. 
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De Petrus en Pauluskerk 
Ook in de Petrus en Pauluskerk hingen drie kerkklokken van 
verschillend formaat en gewicht die bij de nieuwbouw in 1853 
waren aangeschaft. Deze drie klokken werden eveneens gevorderd, 
uit de toren gehaald, en meegenomen naar Duitsland. Hier waren 
geen parochianen die daar een stokje voor hebben gestoken. Toch 
zijn dit voor de pastoor, leden kerkbestuur en parochianen 
emotionele momenten. 

Ook de Petrus en Pauluskerk heeft na de oorlog nieuwe kerkklokken 
gekregen, alleen werden die pas veel later besteld en afgeleverd.  
Ze werden op 24 januari 1949 ingezegend waarna ze feestelijk in 
gebruik konden worden genomen. Het feit dat dit een half jaar later 
was dan in Soestdijk leverde bij sommige nogal wat irritatie op en 
gaf vuur aan de toch al jaren bestaande rivaliteit tussen beide 
parochies. Bij het zilveren priesterfeest van pastoor Voss in juni 
1956 werd bij de opvoering van de feestrevue dit feit nog eens op 
een satirische wijze belicht. 

De Oude Kerk 
De Oude Kerk in Soest beschikte over 2 klokken. De oudste en 
grootste dateerde uit 1506, de kleine klok uit 1709. Ze hadden dus 
een lange historie. Maar ook deze klokken werden gevorderd en op  
9 maart 1943 door de bezetters opgehaald en meegenomen.  
Na de oorlog werd de grote luidklok uit 1506 terug gevonden en 
kreeg hij weer een plaats in de kerktoren. Het feit dat op een klok 
bijna altijd een naam en jaar van gieten wordt vermeld als ook dat er 
een tekst aan wordt toegevoegd maakt het opsporen en herkennen 
makkelijk. De kleine klok werd niet terug gevonden en daarvoor 
moest een nieuwe worden aangeschaft die in 1950 is geplaatst en de 
naam Wilhelmina heeft meegekregen. 
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  Nieuwe lid 
  Dhr. C.J.J. Baars 
  Mw. M.A .P. Baars 
  Dhr. P. Rademaker 
  Mw. B. Rademaker-Schimmel 

  Wij heten hen van harte  
  welkom. 

  Overleden 
  Mw. A.E.J. Epskamp 
  Mw. W.M. Kuijer Roest 
  Mw. H. Rademaker-Beuken 
  Dhr. J.G.W. van der Schepop 
  Dhr. I.J.R. van der Wal 
  Mw. J.M.C.G. Wester-Kruijsen
  
  Wij gedenken hen in  
  dankbaarheid.

KBO Verrassing  
van de  maand Mei

Fam. Gräffner

  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.
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 Aankomst van de in 1950 aangeschafte kleine klok “Wilhelmina” voor de Oude Kerk. 

De H. Familiekerk Soest-Zuid 
De klok die al in het begin van de oorlog in de H. Familiekerk hing 
is niet meegenomen. Dat kwam omdat deze kerk pas in 1939 in 
gebruik is genomen en de klok nog niet in de landelijke 
inventarisatie die al in 1939 was gemaakt, was opgenomen. Wellicht 
heeft ook nog meegespeeld dat het in dit geval nogal moeilijk was 
die klok uit de toren te halen, bij het plaatsen hadden ze wat extra 
voorzieningen aangebracht. Deze klok bleef dus behouden, hoewel 
er steeds meer beperkingen werden opgelegd wat betreft het mogen 
luiden van de klok. Sinds 1953 is het aantal kerkklokken in  
de H. Familiekerk uitgebreid met nog 2 nieuwe klokken.  

Raadhuis 
Het Raadhuis van de gemeente Soest aan de Steenhoffstraat 
beschikte over een kleine luidklok, een klok die gebruikt werd om 
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Specialist in (elektrische) �etsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.

Kom vrijblijvend langs en laat u informeren, 
de ko�e staat klaar!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur

Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
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brand te melden en brandweerlieden op te roepen om naar de 
kazerne aan de Lange Brinkweg te gaan. Deze klok, ook wel 
brandbel genoemd is eveneens gevorderd door de Duitsers.  
Na de oorlog is deze gevorderde klok niet meer vervangen.  
Het alarmeren van de brandweerlieden gebeurde toen via een sirene 
die op het politiebureau aan de Van Weedestraat werd geplaatst en 
tevens dienst deed voor het luchtalarm (maandelijks getest op de 
eerste maandag van de maand om 12:00 uur).  

De nieuwbouw van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in 1990 
is wel verrijkt met een carillon. Elk kwartier wordt hierop een 
melodie gespeeld.  

Tot slot 
Voor zover bekend waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 
andere kerken die beschikten over een luidklok. De in 1931 
gebouwde Emmakerk heeft pas in 1976 een klokkenspel gekregen. 
Bij de schenking van de grond voor de kerk had mevrouw Loten van 
Doelen Grote Van Weede, de vrouw van een van de burgemeesters 
van Soest, bepaald dat er een nieuwe kerk mocht worden gebouwd 
op de grond als er maar geen klokken werden geluid. Zij had veel 
ergernis aan het geluid van de klokken van de Mariakerk en wilde 
dat dit bij de Emmakerk niet tot overlast zou zorgen. 

De klokken die in 1948 in de Mariakerk werden geplaatst zijn in 
1978 toen de kerk werd afgebroken opgeslagen. Toen er een 
vervangende kerk op Nieuwerhoek werd gebouwd heeft men na 
enkele jaren toch weer besloten om een moderne klokkentoren aan te 
schaffen waarin de opgeslagen en uit 1948 daterende klokken een 
plaats kregen. Inmiddels zijn ook andere kerken in Soest van een 
luidklok voorzien zoals De Open Hof. 
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hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

Tel. 035-6017120
 info@hansnotaoptiek.nl
 www. hansnotaoptiek.nl

Makers van
communicatie

colourprint.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor 
Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen 

Soesterbergsestraat 122  |  3768 EL Soest  |  T 035 601 27 06  |  dagelijks geopend 

eetvilla.nl  

Gedrukt en wel!
colourprint.nl
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Weteringpad 92-94 
3762 ES Soest 

T. 035-601 91 18

Gewoon Goed!

Die zijn gemaakt om te luiden in een tevoren bepaalde toonsoort, 
daarbij rekening ook houdend met grootte en het gewicht van de 
klok. Wanneer er meer klokken in een toren zijn en deze 
tegelijkertijd worden geluid moet er wel een harmonisch gebeier te 
horen zijn. Als je door Soest loopt en de klokken worden geluid weet 
je aan het geluid te herkennen welke klok(ken) worden geluid en van 
welke kerk. Sommigen beschouwen het klokgelui wellicht als 
overlast maar klokken hebben ook in deze tijd nog een speciale 
functie. Zo ook de afgelopen periode wanneer de klokken worden 
geluid als teken van hoop.  

Literatuur 
1. 60 jaar samen op weg; een stukje geschiedenis van de 

Mariaparochie te Soestdijk door F.S.I. Knaapen. 
2. Uit de geschiedenis van Soest – deel 3; De Petrus en 

Paulusparochie door F.S.I. Knaapen 
3. Hervormde Kerk in de Kerkebuurt te Soest 
4. 1939-1989; Vijftig jaar Parochie H. Familie Soest-Zuid door P.J. 

van den Breemer. 
5. Artikelen in de Soester Courant 

6. Uitgave Van Zoys tot Soest, winter 1992
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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl

Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl

Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl

Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl

           

              
Pediplus is een ketenzorggroep van 
enthousiaste pedicures in Soest en 

Baarn die alle soorten voeten 
behandelt, gespecialiseerd in 

diabetes en reuma. 
Goede samenwerking met 
podotherapeut en huisarts. 

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

www.pediplussoest.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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SWOS
 Dit keer geen overzicht van de activiteiten in de ontmoetingscentra  
 van SWOS, omdat zowel OC De Klarinet, OC Klaarwater en  
 OC Soesterberg in verband met de coronacrisis gesloten zijn. 
 Veilig contact kan via de telefoon. Hebt u zin in een praatje?  
 Bel de SWOS T. 035-602 36 81 en we zullen u met anderen in 
 contact brengen die dat ook graag willen. 

 De diensten aan huis van de SWOS, zoals maaltijdvoorziening, 
 personenalarmering, hulp bij tuin of een klusje, bezoek van de 
 vrijwilliger, ouderenadviseur of de mantelzorgondersteuner 
 kunnen doorgaan mits u en de vrijwilliger/medewerker SWOS  
 gezond zijn. 
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Plaatsnamenpuzzel 
Wie is er thuis in Nederland?


1. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar spannender is 
het als ik met …………


2. De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij 
door zijn ……….


3. Er is een varken te water geraakt en ik denk dat de eigenaar nu 
naar zijn ……….


4. Wij hadden Els niet uitgenodigd, maar denk je dat het …….?

5. Toen de klei op was, kon men nog een hele tijd met ………

6. De koekoek vroeg zich af, waar moet ik nu mijn ……..?

7. Als ik bij hem niet slaag, kan ik nog altijd bij ……

8. Zo'n beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een 

…….

9. De meeste herten lagen rustig in het gras te slapen, maar ik 

zag toch een ……….

10. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog ………

11. In dit dorp vermenigvuldigen ze alles met twee maal vier ………

12. Ik kan niet voetballen, vandaar dat ik de ……

13. Hij vindt veel mensen aardig, als je maar weet, dat hij alleen 

van …….

14. Als de kapper is uitgewerkt, vind je er alleen nog maar een 

………

15. Zij hoeft maar even in de zon te liggen en ………

16. Vroeger liep hij met paard en wagen door de straat en noemde 

men hem ……..

17. Hier voelen de meeste computers zich wel thuis! …..

18. De baas van de kroeg leeft niet meer, nu noemt men hem een 

………

19. De stier had geen zin, dus de ……..


(oplossing op pag. 26)
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Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

voor A-merken, premiummerken en topservice
Dè (e)-bike specialist!

Koningsweg 16, Soest  
T 035 - 603 99 90
www.profi le-smeeing.nl

Openingstijden: di. t/m vr. 09.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

Uitgebreid advies en testrijden

nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van 

keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig 

afgesteld volgens uw persoonlijke wensen/eisen. 
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Vervanging bridgekastjes
Voor onze bridge-soos op woensdagmiddag beschikken wij over een 
computerprogramma van Bridgemate. Dit programma moet worden 

aangepast aan een nieuwe versie. Daarvoor zijn 
andere bridgekastjes nodig, die geld kosten, totaal 
ca. € 2.000.  
Wij hebben dit in de begroting 2020 opgenomen 
met een onttrekking uit de algemene reserve. 

Maar… wij hebben een aanvraag ingediend bij 
het Coöperatiefonds van de Rabobank Amersfoort 
Eemland en daarbij de noodzaak van deze 
vervanging voorgelegd. 

Dit fonds heeft besloten om de KBO Soest-
Soesterberg-Baarn daarbij te steunen, door het totale bedrag van € 
2.000 ter beschikking te stellen. U vindt op de website van de 
Rabobank nadere informatie hoe dit fonds wordt benut. 

Wij danken de Rabobank hartelijk voor deze positieve 
beslissing! 

Inmiddels zijn de kastjes binnengekomen en goedgekeurd door 
Winnie Schuin. 

Wij wensen onze bridgers veel plezier met deze nieuwe kastjes! 

Wim van Ruth, penningmeester
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Bedenk dat gij stof zijt…
door Pierre Joosten 

Bekende tekst bij het askruisje. En hoe waar zijn die woorden.  
Wij bestaan uit stof, meer precies: uit sterrenstof. 

In het prille begin bestond het heelal uitsluitend uit de gasssen 
waterstof en helium, een gaswolkenheelal. Daarmee kun je geen 
aarde bouwen. Gigantische gaswolken gingen samentrekken tot 
bollen. De kern wordt samengeperst waardoor de temperatuur 
oploopt. Na duizenden tot miljoenen jaren is de temperatuur zo hoog 
dat spontaan kernfusie ontstaat. Waterstof fuseert tot helium. Daarbij 
komt heel veel energie vrij. Die baant zich een weg naar buiten door 
de duizenden kilometers dikke gaslagen van de bol en schiet als een 
flonkerend licht het heelal in: een ster is geboren. De energie van de 
kernfusie vormt een tegendruk tegen de zwaartekracht, waardoor 
geen verdere krimp optreedt. De kernfusiereactor wordt gevoed met 
waterstof, wat overvloedig aanwezig is. Maar ooit raakt zelfs die 
overvloed op. De kernreactie stopt, de tegendruk verdwijnt, de 
zwaartekracht perst de ster weer verder in elkaar en de temperatuur 
wordt nog hoger. Dat veroorzaakt een nieuw fusieproces met 
zwaardere materie: helium gaat fuseren tot koolstof, een nieuw 
evenwicht treedt op. Na een nu veel kortere tijd is ook het helium 
opgeraakt. Het proces herhaalt zich nog enkele keren en dan is het 
afgelopen. De zwaartekracht kan nu ongebreideld zijn gang gaan. 
Duizenden kilometers gaslagen storten omlaag en botsen met geweld 
op de kern. Dit veroorzaakt een gigantische explosie. Het grootste 
deel van de ster wordt de ruimte in geslingerd, waardoor het zich 
mengt met de tot dan toe maagdelijke waterstof- en heliumgassen. 
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Wat hier voor één ster beschreven is, gebeurt in werkelijkheid met 
miljarden sterren. Sterren die nu worden geboren hebben gassen met 
al deze verontreinigingen om zich heen. In zulke “verontreinigde 
wolken” ontstond onze zon. Door de rotatie van de zon draait gas in 
een schijf er omheen mee. Ook in deze schijf treedt een soort 
stervormingsproces op, maar dan op veel kleinere schaal. De hierin 
gevormde bollen worden lang niet zo heet, er treedt geen kernfusie 
op en ze stralen dus ook geen licht uit. Dat zijn de planeten, waarvan 
er acht om de zon cirkelen, de derde is onze aarde, samengesteld uit 
dat sterrenstof. Uiteindelijk is op aarde ook leven ontstaan. 
Aangezien er geen ander materiaal aanwezig is dan sterrenstof zijn 
ook wij, mensen, gemaakt uit sterrenstof.  

‘Bedenk, o mens, dat gij uit stof zijt en tot stof zult wederkeren’. 
Pastoor van Wijk z.g. van de H. Familiekerk had er zijn eigen 
formulering voor: 
Bedenk, o mens, dat gij van stof zijt en tot veel goeds in staat. 

Oplossing plaatsnamenpuzzel:  

Monnickendam; Bodegraven; Zwijndrecht; Elspeet; Zandvoort; Eibergen; Utrecht; 
Boskoop; Hindelopen; Rotterdam; Achtmaal; Balgoij; Elshout; Bergharen; 
Bruinisse; Deventer; Enter; Dodewaard en Koewacht. 
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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) 035-601 91 90 
Maaltijdvoorziening  E-mail: maaltijden@swos.nl             035-588 53 88 

       www.swos.nl

Personenalarmering 
SWOS             035-602 36 81 
Seniorenalarm          www.seniorenalarm.eu             0228-59 66 40
Veilig op stap          www.veiligopstap.nl                           088-556 33 55
Stichting ATA          www.lyvore.nl             088-356 00 00
FocusCura          www.focuscura.com                           030-692 70 50

Zorgloket WMO                                                                       035-609 31 55 
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00u) 035-602 36 81

Keuringsartsen voor rijbewijzen
Rijbewijskeuringsarts, 2 x per maand in Flexplek Soest, 036-720 09 11 
Oostergracht 13 -15  Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl  
€ 50 Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting
R. Kaarsgaren, Wijk Service Punt De Clomp 19-04, Zeist 06-28 70 10 55 
(Zeist-West) bellen voor afspraak dinsdag en vrijdag. 
Keuringen op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten € 35.                                       
Dhr. Windgassen, De Leuning, Baarn rijbewijskeuringen.info.nl 085-065 00 05
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KBO Werkgroepen
Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com                            06-51 89 38 85

COSBO
- Theo Stoop
  theostoop@kpnmail.nl       035-544 62 99
- 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                    06-11 72 35 53
 marieke.verkley@gmail.com

Website
www.kbosoest.nl
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl               035-601 06 23

   
   
   
   
     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
     Theo Stoop
     theostoop@kpnmail.nl
     035-544 62 99

     Vice-voorzitter
     Frits van Wesemael
     ggmvanwesemael@hetnet.nl
     0350601 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

•
•                  

www.smorenburguitvaart.nl  

Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• • 
• •



Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar 
voor advies en hulp:

Soest • 035 - 601 30 86

Soesterberg • 0346 - 351 223                  

www.smorenburguitvaart.nl  

Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• Elke wens is bespreekbaar   • Nauwe betrokkenheid

• Ook als u verzekerd bent     • Complete ontzorging



KASTEEL GROENEVELD 
BAARN

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

katholieke
bond van

senioren


