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Van de vice-voorzitter 

Ontwikkelingen 
Reeds enige malen heeft Theo Stoop melding 
gemaakt van structurele organisatorische 
ontwikkelingen binnen onze landelijke KBO.                          
Door de samenwerking met de landelijke 
PCOB te intensiveren werd gezocht naar een 
gelijkluidende organisatie voor de 
samenwerkende landelijke Bonden, die een 
kenmerkend verschil vertonen: 

Binnen de KBO zijn de lokale afdelingen lid 
van Provinciale Bonden die dan weer 
gezamenlijk de overkoepelende Unie KBO 
vormen onder een landelijk Hoofdbestuur.                                                                                                             
Bij de PCOB ligt dit anders en zijn de lokale 
afdelingen rechtstreeks lid van de centrale 
landelijke organisatie.  

Bij de zoektocht naar een eensluidende 
organisatieopzet kwamen duidelijke 
verschillen van inzicht hierover van een 
aantal Provinciale Bonden aan het licht.  
De ontstane spanningen dreigden zelfs tot een 
tweespalt te leiden, hetgeen de landelijke 
slagkracht van de KBO organisatie zeer sterk 
zou schaden. Na maanden van samenspraak 
heeft men dit kunnen voorkomen en is 
besloten om binnen de KBO de Bonden 
structuur te handhaven. 

Soest
Soesterberg
Baarn



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

 
 In dit nummer: 
 
   1.  Van de vice-
         voorzitter 
   3.   Gerda’s momentje 
   5.   Algemene  
         ledenvergadering 
   7.   Cultuurtip 
   8.   Brieven aan elkaar 
   9.   Wij & Corona 
 10.   Westerbork 
 13.   Verrassing van de 
         maand   
 16.   Soest in Beeld 
 19.   Heeft u dat ook wel 
         eens? 
 23.   Rabo ClubSupport 
         Rebus 
 27.   Nuttige tel.nummers   
  
Colofon
Orgaan KBO-afdeling
Soest-Soesterberg-Baarn
Soester Venster okt. 2020
redactiesvkbo@icloud.com
T. 035-888 36 57
Redactie
John Biesaart
Gerda Buis
Ria Lamé
Druk
Colourprint, Veenendaal
Verspreiding SV
- Gon Sparnaaij  

    gon.paul@kpnmail.nl
  - Marieke Verkley
    marieke.verkley@gmail.com 
 
  Contact KBO SSB 
T. 034-635 35 65 

  kbossb@xs4all.nl

Postadres KBO-afdeling
Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139, 3760 AC Soest
Het e.v. magazine verschijnt    
op 28 oktober, kopij voor  

  het Soester Venster vóór  
  13 oktober aanleveren  
  aan:
redactiesvkbo@icloud.com of
Inspecteur Schreuderlaan 174 
3761 ZB Soest.

Van de vice-voorzitter 

Ontwikkelingen 
Reeds enige malen heeft Theo Stoop melding 
gemaakt van structurele organisatorische 
ontwikkelingen binnen onze landelijke KBO.                          
Door de samenwerking met de landelijke 
PCOB te intensiveren werd gezocht naar een 
gelijkluidende organisatie voor de 
samenwerkende landelijke Bonden, die een 
kenmerkend verschil vertonen: 

Binnen de KBO zijn de lokale afdelingen lid 
van Provinciale Bonden die dan weer 
gezamenlijk de overkoepelende Unie KBO 
vormen onder een landelijk Hoofdbestuur.                                                                                                             
Bij de PCOB ligt dit anders en zijn de lokale 
afdelingen rechtstreeks lid van de centrale 
landelijke organisatie.  

Bij de zoektocht naar een eensluidende 
organisatieopzet kwamen duidelijke 
verschillen van inzicht hierover van een 
aantal Provinciale Bonden aan het licht.  
De ontstane spanningen dreigden zelfs tot een 
tweespalt te leiden, hetgeen de landelijke 
slagkracht van de KBO organisatie zeer sterk 
zou schaden. Na maanden van samenspraak 
heeft men dit kunnen voorkomen en is 
besloten om binnen de KBO de Bonden 
structuur te handhaven. 

Soest 
Soesterberg 
Baarn



2

Nu terug naar onze eigen Afdeling.     

 Zoals ik al in het voorgaande nummer van het Soester Venster 
aangaf zijn wij door Corona sterk beknot in onze activiteiten.  
Met name voelen wij allen het grote gemis aan onderlinge 
contacten; een essentieel aspect voor zowel bestuur als leden.  
Wij hebben een jaarvergadering in afgeslankte vorm moeten houden 
en ook de jaarlijkse Viering in de H. Familiekerk bij de seizoenstart 
moest noodgedwongen sober blijven. Dat zinde ons helemaal niet 
en daarom gaan wij pogen om in oktober toch nog een bijenkomst 
te organiseren.                                                                                                              
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog niet duidelijk of dit ons 
lukt want ik moet vandaag dit stukje tekst bij de redactie inleveren. 
De redactie zal echter tot het allerlaatste moment ruimte vrij houden 
om een hopelijk positieve aankondiging te kunnen plaatsen. Mocht 
dit op deze korte termijn niet lukken dan gaan wij onverdroten door 
om dit later wél te laten slagen. 

En dus: graag tot spoedig. 

Frits van Wesemael

  Noot van de redactie

  Helaas kunnen wij op het moment dat deze uitgave naar de 
  drukker gaat geen andere activiteiten melden dan die verderop in 
  het blad vermeld staan. 
  Gelukkig weten onze leden in toenemende mate onze website te 
  vinden. Kijk daar regelmatig op, onze webmaster Paul Sparnaaij  
  vermeldt daarop de meest actuele ontwikkelingen.
  Zie: www.kbosoest.nl
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Een rijke oogst
door: Gerda Buis 

De laatste zon, met lauwe kracht doet vruchten rijpen. 

Kijk nu toch. Voel de spanning van de tijd, weldra is zij gekomen, 
het oogsten! 

De oktobermaand. De maand bij uitstek van de oogst. Maanden 
hebben de landbouwers hiernaar uitgekeken. Angstvallig het weer in 
de gaten gehouden. 

Stortbuien, hitte, langdurige droogte. Komt het nog goed? 

We staan er niet zo bij stil, maar die natuurelementen, zo belangrijk 
voor groei en bloei. Het uiteindelijke resultaat. OOGSTEN !! Liefst 
overvloedig. 

Zeker, de zorgvuldigheid, de liefde die de boer voor zijn gewassen 
heeft, spelen een rol. Doch, in eerste instantie is hij overgeleverd aan 
wat moeder aarde in petto heeft. Oneindig vertrouwen hebben dat zij 
het goed met hem voor heeft, zodat hij vol trots de oogst van volrijpe 
appels en peren op de markt kan brengen. 
De wijnboer zijn druiven, om ons straks een lekker glas te kunnen 
presenteren. 

We oogsten! 

Er zit zo weinig volk in de kerk, dat God begint te twijfelen aan het 
bestaan van de mens. 
Een spreuk uit de Gerardus kalender. U zult zeggen ”wat heeft dat 
nu met oogsten te maken?” Een heleboel is mijn mening. 
Met in het achterhoofd dat in deze coronatijd de kerkgang wat mager 
uitvalt, is het niet te ontkennen dat we al jarenlang kampen met 
terugloop. 
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Heel verdrietig. En je vraagt je af, ”waar zit 
dat toch in?” 
Kunnen wij de jongeren niet meer 
inspireren, niet meer prikkelen? 
Niet overtuigen dat er zeker te oogsten valt? 
Dat door inspanning, de juiste 
voedingsbodem, het kan uitgroeien tot 
sappige volle vruchten? Aardig gezegd van 
mij hè? 
Maar wat is de werkelijkheid? 
Mijn eigen dochter is al jaren geen 
kerkgangster meer, kan het niet vinden. 
Wil er nog niet aan proeven. 
Je vraagt je af waar we steken hebben laten 
vallen, te kort geschoten, de bodem 
uitgeput. 
Ik heb er geen antwoord op. De boel op zijn 
beloop laten? 
God het voordeel  van de twijfel geven? 
Nee! Zoals met alles, zul je dorre grond 
weer moeten voeden om nieuwe rijpe 
vruchten te kunnen oogsten. 
Niet omzien in wat niet is, maar het voeden 
in liefde. 
Durven veranderen, durven geloven in een 
nieuwe rijke oogst. 
Voor nu… geniet van die heerlijke vruchten 
die deze maand u biedt. 
Een overvloedige oogst, ook in uw hart. 

   

   
  Heel stil 
  haar handen in haar schoot 
  warme oktober stralen 
  vallen op haar gelaat 
  ze denkt 

  denkend aan toen 
  hoe het was 
  aan haar groei 
  aan hoe ze 
  tot wasdom kwam 

  ach… er was zoveel 
  haar bodem 
  gevuld met 
  onkunde, kunde 
  en… veel liefde 

  er is een glimlach 
  komend vanuit… 
  het is goed 
  ik mag, ik kan 
  oogsten. 

                          Gerda Buis   
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Algemene ledenvergadering
 Dat het coronavirus een grote impact heeft op het leven van velen is 
genoegzaam bekend en ervaart u helaas aan de levende lijve. 
Dat het voor onze KBO-afdeling ook bestuurlijke consequenties 
heeft blijkt wel uit het feit dat we onze Algemene ledenvergadering 
die gepland stond voor het voorjaar, noodgedwongen hebben moeten 
uitstellen tot 15 september. 
Het werd een bijzondere bijeenkomst. Niet, zoals gebruikelijk in 
onze thuisbasis het OC De Klarinet maar in de Petrus en Paulus 
kerk. 
Natuurlijk zijn we het kerkbestuur erkentelijk voor het beschikbaar 
stellen van deze locatie voor onze ledenvergadering, maar het bleek 
toch een merkwaardige samenkomst. 
Anderhalve meter afstand, geen gezellig koffie-uurtje na afloop en 
de traditionele bingo kon in deze sacrale ruimte natuurlijk al 
helemaal niet. 
Het werd dus een nogal zakelijke bijeenkomst waarbij voornamelijk 
de reglementaire verplichtingen werden afgewerkt. 
Na de opening door pastoor Skiba beklemtoonde onze voorzitter 
Frits van Wesemael het bijzondere karakter van deze Vergadering. 
Het verslag van de ALV van 19 maart 2019 werd, met enige 
vertraging dus, goedgekeurd, zoals de vergadering conform de 
aanbeveling van de financiële commissie bestaande uit mevrouw 
Riet Hekspoor en de heer Leo Kortekaas, ook akkoord ging met het 
door onze penningmeester Wim van Ruth gepresenteerde financiële 
jaarverslag 2019. 
De leden van de financiële commissie waren zelf niet op de ALV 
aanwezig, de penningmeester zal hen per mail benaderen met 
verzoek deze controlerende taak ook in 2021 op zich te nemen.  
De vergadering ging na de toelichting van de penningmeester ook 
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akkoord met de begroting 2020 en het voorstel de contributie voor 
2020 te handhaven op het huidige peil. 
Een bijzonder moment was het aftreden van een tweetal prominente 
bestuursleden dat zich jaren heeft ingezet voor onze afdeling. 

Ed Heideman die als spil van onze afdeling gedurende 5 jaar op 
niet te onderschatten wijze de functie van secretaris heeft 
vervuld, altijd serieus en accuraat, die ons als bestuur met een 
overvloedige stroom e-mails constant op de hoogte hield van het 
wel en wee binnen onze afdeling, de landelijke ontwikkelingen 
en ons veel relevante informatie aanreikte. 

Gusta Borgts die zich als bestuurslid inzette voor de reizen, 
mobiliteit - er wordt op de begraafplaats aan de Veldweg nog 
steeds dankbaar gebruik gemaakt van een rolstoel die Gusta 
geregeld daar heeft - en evenementen. Daarnaast 
vertegenwoordigde Gusta onze afdeling ook binnen het COSBO. 
Veel van onze leden werden op verjaardagen door Gusta verrast 
met een bezoekje. Gusta blijft haar activiteiten voor de 
commissie Lief en Leed en ‘de Verassing van de Maand’ 
voorlopig voortzetten. 

Zij werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en hen werd 
evenals de vrijwilligers die afscheid namen een mooie bos bloemen 
aangeboden. 

 Benoeming nieuwe bestuursleden 
Wim van Ruth is voor zijn tweede termijn benoemd tot 
penningmeester en Anton den Ouden, alom bekend, is benoemd tot 
secretaris. Daarnaast zijn Ria Lamé, die al actief was binnen de 
redactie van het Soester Venster, en Paul Sparnaaij onze webmaster, 
benoemd als kandidaat bestuurslid.  Wij heten hen van harte welkom 
en wensen hen veel succes.

7

47 Keramisten exposeren in het Nationaal 
Bomenmuseum Gimborn 

Twee uitjes voor deze maand. Juist nu alles zo mooi begint te 
kleuren, lijkt het mij goed om cultuur en natuur te combineren. 

Bent u weleens in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn 
geweest? Het is een uitgestrekt, parkachtig terrein, ooit aangelegd 
door de man van de inktpotjes. 
Er staan veel zeldzame bomen, in een oase van rust. 
Voor de vierde keer organiseert de Nederlandse Vakgroep 
Keramisten hier een expositie onder het motto ’Ode aan de natuur’ 
met ruim 70 recente werken. Deze staan verspreid onder (of in!) de 
bomen, in het gras, in de heidetuin en bij of op het water. Het is zaak 
om er de tijd voor te nemen want er 
valt heel wat te wandelen, maar 
overal staan bankjes om even te 
pauzeren. 
Dagelijks geopend van 8.00 tot 
19.00 uur, tussen 11.00 en 17.00 uur 
geeft een exposant desgevraagd 
uitleg over de keramiek. 
Een combiticket (toegang, catalogus 
en routekaart) kost € 9, alleen 
te koop via www.bomenmuseum.nl. 
Ter plaatse is de toegang € 6,50.  
De catalogus/routekaart kost dan  
€ 4. Jaarkaarthouders en kinderen  
t/m 15 jaar gratis. 
De expositie loopt tot 25 oktober. 
En o ja, het adres: Velperengh 13, 
Doorn. 

Het tweede uitje dicht bij huis. Landgoed de Paltz 
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Art Center van Herman van Veen 
Regelmatig vinden hier activiteiten van kunst en cultuur plaats. 
Zowel in het huis, als bijzondere wandelingen. 
Hoe mooi om natuur en kunst te combineren. 
U kunt op zijn website uitgebreid bekijken wat er zoal te doen is. 
Ik heb twee kunstwandelingen voor u. 
8 oktober om 11.00 uur. 
22 oktober 11.00 uur. 
Landgoed de Paltz 1, Soest 
Tel. 0346-33 00 03 
www.hermanvanveenartscenter.com 
Open woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Wel even aanmelden. 
Veel plezier in oktober. 

   BRIEVEN AAN ELKAAR 

Wat is er leuker dan een brief of kaart op uw 
deurmat te vinden? Maar niet iedereen heeft 
een familielid of vriend om brieven mee te 
schrijven. Heeft u behoefte aan een 
penvriend(in)? Of kent u mensen die niet zo 
digitaal zijn maar wel graag contact houden 
via brieven?  

KBO-PCOB koppelt mensen die graag met 
   elkaar willen schrijven. We hebben al veel reacties binnen, het is 
   mooi om te zien dat veel mensen gehoor geven aan de oproep. 
   Mail voor het inschrijfformulier voor Brieven aan elkaar naar 
   magazine@kbo-pcob.nl of bel naar 030-340 06 00.

                                                                                                             

9

Wij & Corona 
Wat doet de tijd die we nu beleven met u? Het leven is veranderd nu 
veel dingen die we gewend zijn te doen zijn weggevallen. Samen 
met Leyden Academy (een kennisinstituut dat zich inzet voor de 
verbetering van de kwaliteit van leven van senioren) zijn we 
benieuwd hoe senioren hun dagen nu vullen. Waar maken zij zich 
zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag 
door?  

Op www.wijencorona.nl worden verhalen en ervaringen verzameld 
en gedeeld. Om te inspireren en om senioren een stem te geven.  
Ook uw verhaal is van harte welkom. Een verhaal mag maximaal 
700 woorden hebben en 1 foto. De verhalen worden geplaatst op de 
website en op social media. Leyden Academy behoudt zich het recht 
om de tekst aan te passen, in te korten of het verhaal niet te plaatsen.  

Bovenstaande kwam de redactie tegen in het ledenblad Rondomme 
van KBO Stad - Utrecht. Ook wij vinden het een mooi initiatief waar 
wij geheel achterstaan. Als redactie van KBO Soest - Soesterberg - 
Baarn zijn ook wij geïnteresseerd in uw verhalen. Dus als u uw 
verhalen met ons wilt delen zijn deze welkom en zullen we ze zeker 
plaatsen in ons Soester Venster. Stuur uw verhaal dus op naar 
redactiesvkbo@icloud.com en/of www.wijencorona.nl

 
   Europese regeling verlenging rijbewijs
   De geldigheid van rijbewijzen die tussen 1 februari en  
   1 september 2020 (zijn) verlopen, zijn verlengd met 7 maanden 
   vanaf het tijdstip waarop het rijbewijs verloopt. Rijbewijzen die  
   zijn geschorst of ingevorderd vallen buiten deze regeling. 
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Lange afstandswandeling 
Westerbork 
door: Paul Sparnaaij 
We zijn inmiddels aan het laatste 
traject van dit langeafstandspad 
begonnen. Het stemt ons ook wat 
droevig, want we beseffen dat vele 
Joodse landgenoten in een 

goederenwagon ook dit laatste traject hebben moeten afleggen. 
Vanuit Wijster gaan we naar Beilen, dan lopen we door Beileroord 
en langs de Joodse begraafplaats. In 1941 telde de Joodse gemeente 
nog 64 leden, na de oorlog niemand meer. We steken het 
Oranjekanaal over. Dit kanaal werd in de oorlog gebruikt voor 
vervoer van bouwmaterialen en resten van neergeschoten vliegtuigen 
die in het kamp verder uit elkaar gehaald moesten worden. Bij 
Hooghalen steken we nog één keer de spoorlijn over. Het station is 
gesloopt in 1960 en op 15 juli 1941 vertrok hiervandaan het eerste 
transport naar Auschwitz. Van hieruit lopen we het oude tracé van de 
spoorlijn uit het kamp. En dan komen we op de toegangsweg naar 
Kamp Westerbork en lopen we langs de plaquettes met vermelding 
van het aantal Joodse slachtoffers per concentratiekamp. De kou 
slaat om je hart. 

Deze plaquettes zijn een selectie van allen die daar langs de route 
staan, het zijn er in totaal 49. De aantallen die je ziet zijn haast niet 
te bevatten. 
Op het terrein van het voormalige kamp staat nog een voorbeeld van 
een barak zoals daar zoveel hebben gestaan. 

U heeft met ons meegelopen op het Westerborkpad. Graag wil ik u 
deelgenoot maken van een aantal ervaringen. Zoals wat motiveerde 

11

mijn vrouw en mij om aan deze 
bijzondere lange afstandswandeling 
te beginnen. Omdat ik in 1945 direct 
na de bevrijding geboren ben en dus 
ook 75 jaar van de vrijheid mag 
genieten, was dit de reden om te gaan 
lopen op de route die onze Joodse 
landgenoten op een verschrikkelijke 
manier hebben moeten gaan. 

Nog even terug naar het begin: het dagboek van Anne Frank in het 
Achterhuis. Als je daar loopt bekruipt je het gevoel van angst wat zij 
met haar familie moet hebben ervaren. Wat het betekent om 
opgesloten te zitten en steeds op je hoede te moeten zijn. Het besef 
dat wij kunnen gaan en staan waar we willen krijgt dan een grote 
betekenis. 

Toen we langs het spoor liepen besef je wat dit met de Joden moet 
hebben gedaan, als vee in goederenwagons te worden afgevoerd. 
Terwijl het geen enkel onderscheid maakte wie je was, qua leeftijd 
of beroep. Het bezorgde ons kippenvel als je je dat realiseert. 

Gaandeweg liepen we langs Joodse begraafplaatsen en monumenten 
en kwam je tot de conclusie dat leeftijd voor de bezetter geen enkele 
rol speelde. Van baby’s tot oude mensen werden weggevoerd en 
willekeurig ter dood veroordeeld of gebracht. 
Het is daarom heel goed dat op 4 mei dit verhaal wordt verteld en 
herdacht en dat de namen van deze mensen niet vergeten worden. 

We deden veel indrukken op, maar wat hele grote indrukken maakte 
waren twee bijzondere plaatsen. Als eerste kamp Amersfoort.  
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De gruwelijkheden die hier hebben plaatsgevonden en waarover we 
lazen, brachten tranen in onze ogen. Je kunt je haast niet voorstellen 
wat de mensen daar hebben moeten meemaken. 

Als tweede was het parkje en het monument in Putten. Daar staat een 
beeld van een vrouw met een zakdoek in haar hand en dat geeft het 
immense verdriet weer dat daar is geleden toen zomaar 660 mannen 
werden gedeporteerd als represaille maatregel. Ook hier komt de 
wreedheid, de zinloosheid en willekeur van de bezetter tot 
uitdrukking. 

Terwijl we deze route verder liepen, werden we steeds stiller. Het 
besef dat duizenden Joden, Roma en Sinti de tocht van huis naar 
doorvoerkamp Westerbork en verdere vernietigings-
concentratiekampen hebben moeten maken onder erbarmelijke 
omstandigheden deed ons steeds opnieuw beseffen in wat voor 
vrijheid we nu leven. 
Toen we uiteindelijk in Kamp Westerbork aankwamen en daar de 
treinwagon zagen staan bekroop ons het angstgevoel wat de mensen 
daar hebben moeten doorstaan.  
Bij het monument van de omhoog gebogen spoorrails sta je dan stil 
om in gedachte al die mensen te herdenken die weggevoerd zijn en 
nooit meer zullen terugkomen. Het maakte ons zeer nederig en ook 
wel emotioneel dat dit toen allemaal zomaar kon gebeuren. Het deed 
ons beseffen dat we er alles aan moeten doen om dit nooit meer te 
laten plaatsvinden. We moeten er over blijven waken dat tolerantie 
en respect een waardevol iets is en dat we ons moeten verzetten 
wanneer antisemitisme of mensonwaardige situaties de kop dreigen 
op te steken. 

            

13

   Heeft u geen e-mail en internet?

  Het bestuur houdt u graag zoveel mogelijk op de hoogte van onze 
  activiteiten en gebruikt daarvoor naast het Soester Venster ook 
  digitale nieuwsbrieven.  Heeft u geen internet? 

  Misschien heeft u een familielid of bekende die u zou willen  
  helpen. Vraag die persoon dan zijn/haar e-mailadres aan ons door 
  te geven. Dan kunnen zij u persoonlijk of telefonisch naar behoefte 
  informeren. Is uw mailadres gewijzigd? Geef dit dan s.v.p. door 
aan onze ledenadministrateur E.:  antonsimonis@casema.nl

Verrassing 
van de maand september 

   Fam. Treffers 

     
     

     
   Overleden 

   Dhr. T.J. Hali 
       

   Wij gedenken hem in 
   dankbaarheid. 
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Weteringpad 92-94 
3762 ES Soest 

T. 035-601 91 18

Gewoon Goed!

  
 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

Koop lokaal
Dit Soester Venster kan slechts gedrukt worden door sponsoring 

van onze adverteerders. 
Steun daarom onze adverteerders en koop  

bij de lokale middenstand

15

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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Soest in beeld
door: René van Hal 

In deze rubriek in het Soester Venster belichten we telkens een pand of 
persoon uit Soest met een bijzondere historie. Deze keer belichten we in 
het kort de historie van een woonboerderij aan het Kerkpad NZ in Soest op 
de hoek van de Korte Melmweg. 

Kerkpad NZ 25 

Het pand op de hoek van het 
Kerkpad NZ en Korte Melmweg 
nabij het spoorbruggetje is 
vanouds een dwarshuisboerderij. 
Het huidige voorhuis is ontstaan 
na een grondige verbouwing in 
1752. Dit jaartal is op de 
jaartalankers die aan het pand zijn 

bevestigd nog zichtbaar.  
Het pand is een gemeentelijk monument.   

Op deze plek heeft al vanaf het begin van de 17e eeuw een opstal 
gestaan. In een historische aantekening wordt verklaard dat in 1706 
er al een uithangplaat hing met de vermelding “Witte Swaen”, een 
drank- en eetgelegenheid. Het was gelegen aan het Kerckpad/
Kerkevoetpad (de verbinding van de Oude Kerk met Soestdijk) op 
de hoek van wat toen nog heette de “Teutsteeg”. In deze omgevingen 
lagen vele jaren meer “kroegen”.  
Aan de andere zijde van de Teutsteeg lag bijvoorbeeld Café  
“De Halve Maan”, maar er was vroeger ook een Café “De Teut” 
gelegen aan de Teutsteeg.  

In de Witte Swaen heeft het Groot Gaesbeeker Gilde vele 
teermaaltijden gehouden en in de directe nabijheid stond ook de 
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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. 

gildeboom, die met de aanleg van de spoorlijn Baarn – Den Dolder 
rond 1895 verplaatst moest worden. Rondom de gildeboom werd 
tijdens een teerjaar gedanst. 

Tot de jaren ’80 is dit pand gebruikt als boerderij met koeien en 
varkens. De laatste boer was Johannes (Jan) Hartman, die in 1980 is 
overleden. Het runnen van een café is 
altijd een bijverdienste geweest, 
alhoewel hier na de oorlog geen 
sprake meer van is geweest.  

In deze inmiddels tot woonboerderij 
aangepaste woning is nog steeds de 
“opkamer” aanwezig als ook een deel 
van de oorspronkelijke schouw.  

Wanneer de muren konden praten 
zouden er naar alle waarschijnlijkheid 
veel verhalen los komen. Niet voor niets is dit pand gelegen aan de 
voormalige Teutsteeg, waarbij teut ook te maken kan hebben met 
“tuut” of “tuit” wat wil zeggen versmalling van een bredere weg, die 
in dit geval vanaf De Engh kwam. 

Delen oorspronkelijke schouw  
Kerkpad NZ 25 Soest
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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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Oplossing sudoka: pag. 27

   SWOS
   OC Klaarwater Extra activiteiten oktober 2020 
   Maandag 5 okt. 14.00u. Optreden Arnoud Cas.  Zang met gitaar (van   
   tevoren aanmelden), max. 30 bezoekers. 
   Woensdag 14 okt. 9.30 - 12.00u Diepeveen Ondermodeverkoop. 
   Woensdag 21 okt. 12.30u Lunch; aanmelden. 
   Donderdag 29 okt. 13.30u Bingo:  
   Let op: deelname alleen via inschrijving vooraf. 
   OC De Drie Eiken 
    Zaterdag 26 sept. Pannenkoeken 12.30u 
   Donderdag o okt. 10.00u Hoffmans Modeverkoop 
   Donderdag 15 okt. Chiel van Stelt Rollators 
   Vrijdag 16 okt. 19.30u Mini Bingo. 
   Schildercursus start 6 okt. Zie www.swosnl
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Heeft u dat ook weleens? 
Laatst was ik te laat om mijn beddengoed 
strijkdroog uit de droger te halen, met als 
resultaat een zeer verkreukelde dekbedhoes. In 
een opwelling deed ik wat mijn moeder 

vroeger deed. Ik besprenkelde het en rolde het tot een klein pakje. 
Na enige tijd bleek het resultaat verbluffend! Het katoenen 
oppervlak was heel soepel geworden en strijken werd een plezier. 
Die moeders toch! 

Al mijmerend blikte ik 
terug op mijn jeugd. Het 
leven toen leek zoveel 
eenvoudiger. Een kolenhok 
op het plaatsje achter, met 
daarnaast de wasmachine, 
zo’n langzaamwasser met 
een grote schoep, en een 
wringer opzij. De 
buurvrouw waste nog met 
de hand op een wasbord. 
Schuttingen bestonden nog 
niet, en over de heg reikte 
zij de overall van haar 
zoon aan, die meeging in 

de laatste wasbeurt, samen met de werkkleding van mijn vader. 
In elke tuin was op ooghoogte een balk aangebracht om vloer- en 
tafelkleden te kloppen met een mattenklopper. 

Ria Lamé
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We hadden radiodistributie van de PTT, met naar ik meen 
één zender en als al iemand in de wijk televisie had zat 
op woensdagmiddag de kamer vol met kinderen uit de 
hele straat die gefascineerd zaten te kijken naar een 
kinderprogramma in zwart-wit beeld. Dat hield ons van 
de straat, zouden we nu zeggen, want er werd altijd 

buiten gespeeld. 
We liepen anderhalve kilometer naar school, vier keer per dag, want 
in de middagpauze kwamen we thuis eten. 
Wat is er veel veranderd en veel ontwikkeld in de voorbije jaren. 
Geen wonder dat we slanker waren in die tijd. Nu drukken we op 
een paar knoppen en de was is schoon en droog, veel kinderen 
worden met de auto naar school gebracht en er moet veel worden 
gepland, want vader en moeder hebben een baan, en de kinderen 
gaan naar school en hebben hobby’s. 
Al met al is de huishouding door automatisering stukken 
eenvoudiger geworden, maar de wereld om ons heen een stuk 
ingewikkelder. En we leven allen in welvaart.  

Zijn we daarmee nu gelukkiger dan toen? 

‘Elk voordeel heb z’n nadeel’, hoor ik Johan Kruijff zeggen. 
Geld maakt niet gelukkig, maar het is gemakkelijk als je het hebt. 
Maar er is geen rechtvaardige verdeling van onze welvaart, en dan 
verlang ik net als menig oudere weleens naar de solidariteit van de 
tijd van toen. 

Ria Lamé 
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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
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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 

 
 
    Aan huis gebonden, toch graag op reis?

   Ga terug in de geschiedenis, beleef een romance of een spannend  
   avontuur. Lees een boek, bij Bibliotheek Idea heb je online toegang tot  
   28.000 e-books en 3.600 luisterboeken. 
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Rabo ClubSupport
  De KBO Soest-Soesterberg-
Baarn doet ook dit jaar weer 
mee met Rabo ClubSupport en 
heeft verzocht om een 
financiële bijdrage voor een 
nieuw project ‘Digitalisering’.  
  Om de toegang tot internet en 
het gebruik van e-mail, sociale 
media, beeldbellen etc. onder 

senioren te bevorderen wil de KBO bijeenkomsten organiseren voor 
senioren die nog geen of slechts beperkt gebruik maken van deze media. 
De toegang tot internet kan de eenzaamheid van onze senioren, juist in 
deze coronatijd verminderen. 
De leden van de Rabobank zullen daarvoor stem-formulieren ontvangen. 
Steun deze actie met uw stem! 

Wij doen ook mee aan 
Rabo ClubSupport!
Stem op ons  
vanaf 27 september

Ontdek hoe op Rabobank.nl/clubsupport

Oplossing: rebus pag. 27
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Lidmaatschap aanmelden 
Wilt u ook lid worden van KBO Soest-Soesterberg-Baarn? 
Maak dan gebruik van onderstaand aanmeldformulier en 
stuur dit naar Dhr. A. Simonis, Gerrit van der Veenstraat 89,  
3762 XK Soest. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op! 
N.B. Bij het opgeven van een nieuw lidmaatschap met vermelding van uw 
persoonlijke gegevens en uw bankrekeningnummer, plus het aankruisen van de 
voorwaarden, gaat u akkoord met de automatische incasso van het 
lidmaatschapsgeld. 

Uw voordelen: 
• Jaarlijkse bijdrage maar € 27 per jaar en  € 43 voor 2 personen op hetzelfde 

adres 
• Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen 
• 10 x per jaar ledenmagazine KBO/PCOB en ons informatieblad Soester 

Venster 
• Activiteiten, cursussen en bijenkomsten dicht bij huis 
• Ondersteuning en adviezen door onze ouderenadviseur (VOA) op  

belangrijke gebieden zoals zorg, inkomen, veiligheid en mobiliteit 
• Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk in uw eigen omgeving 
• Hulp en advies via de Unie KBO servicelijn 
• Collectieve zorgverzekering 
• Exclusieve kortingen op producten en diensten via KBO/PCOB voordeel 
• Vertrouwd raken met de digitale wereld en via KBO-tablet 
• Uitgebreide informatie op diverse terreinen via onze website. 

………………………………………………………………………………… 
Aanmeldformulier  
Naam: Dhr./Mw. …………..……………………………………………………….. 
Geboortedatum:  …………………………………………………………………… 

Straat + huisnummer: …………………………………………………………………… 

Postcode + plaats: ……………………………………………………………………. 

Email:               ……………………………………………………………………. 

Telefoon:  ……………………………………………………………………. 

IBAN:   ……………………………………………………………………. 
  Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement en de automatische incasso van het    
  lidmaatschapsgeld. 

Word nu lid!

25

Wildenburglaan 9, Baarn  
Tel.: 035-542 92 25 

www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl
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Welzijnscentrum De Leuning
Website: www.welzijnbaarn.nl 

DE LEUNING IS TELEFONISCH BEREIKBAAR OP 
ONDERSTAANDE NUMMERS: 

Algemeen nummer Welzijnscentrum De Leuning 035-542 20 20 
Seniorenbus      035-542 11 29 
Dit alleen voor inwoners die klachtenvrij zijn en  
zolang de bemensing het toelaat 
Aanmelden telefooncirkel    035-542 20 20 
E. Leuning@welzijnbaarn.nl 
Meldpunt Eenzaamheid    035-541-86 00 
PIT Baarn / Hulpdienst    035-303 78 88 
De Ouderenadviseur Doesjka Reijn   06-10 64 42 22 
Dagbestedingscoach Marloes Luijken  06-82 31 54 07 

Diverse activiteiten worden weer langzaam opgestart zoals: 

• Aan de Praat, maandagmiddag 

• Aquarelclub o.l.v. Jos van Benthem, donderdagmiddag 

• Biljartclub met maximaal 3 spelers per keer, dagelijks tot 16.00 u 

• Bingo vrijdag 25 september, aanvang 14.00u, maximaal  
15 personen per keer. Opgeven bij de receptie 

• Computer/tablet advies/hulp vanaf 28 september, 
maandagmiddag alléén op afspraak. 

Zie voor het volledige aanbod www.welzijnbaarn.nl

27

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, Oranjestraat 8A, Baarn. Kosten € 40 
rijbewijskeuringen.info.nl 085-065 00 05

Oplossing sudoku: 4455 
Oplossing rebus: Moed betekent angst voelen en toch je hart volgen
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Dagbestedingscoach Marloes Luijken  06-82 31 54 07 

Diverse activiteiten worden weer langzaam opgestart zoals: 

• Aan de Praat, maandagmiddag 

• Aquarelclub o.l.v. Jos van Benthem, donderdagmiddag 

• Biljartclub met maximaal 3 spelers per keer, dagelijks tot 16.00 u 

• Bingo vrijdag 25 september, aanvang 14.00u, maximaal  
15 personen per keer. Opgeven bij de receptie 

• Computer/tablet advies/hulp vanaf 28 september, 
maandagmiddag alléén op afspraak. 

Zie voor het volledige aanbod www.welzijnbaarn.nl
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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, Oranjestraat 8A, Baarn. Kosten € 40 
rijbewijskeuringen.info.nl 085-065 00 05

Oplossing sudoku: 4455 
Oplossing rebus: Moed betekent angst voelen en toch je hart volgen
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KBO Werkgroepen
Belastinghulp 
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com                            06-51 89 38 85

COSBO
- Frits van Wesemael
  ggmvanwesemael@hetnet.nl          035-601 84 16 
- Paul Sparnaaij        
  gon.paul@kpnmail.nl                                   035-601 06 23

Lief en Leed
- Gusta Borgts  
  gborgts@planet.nl                               035-601 38 48
- Corry Smeele 
  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
- Gon Sparnaaij 
  gon.paul@kpnmail.nl       035-601 06 23 
- Marieke Verkley                                   
  marieke.verkley@gmail.com                       06-11 72 35 53

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

 
   
   
   
    
     KBO Soest-Soesterberg-Baarn

      
     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 
     Anton den Ouden 
     kbossb@xs4all.nl 
     034-635 35 65

     Penningmeester
     Wim van Ruth
     van.ruth@kpnmail.nl
     035-601 70 97

     Bestuurslid 
     - Betsy Seure
       ecm.seure@ziggo.nl
       06 29 23 48 78

     - John Biesaart  
        jbiesaart@icloud.com 
        035-888 36 57

     Aspirant bestuurslid 
     - Ruud Boom 
       rjboom@hotmail.com 
     - Ria Lamé 
       lame@xs4all.nl 
     - Paul Sparnaaij 
       gon.paul@kpnmail.nl

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
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