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Van de vice-voorzitter
Opening seizoen maar wel: Corona seizoen!
Bloedheet hier achter mijn computer en ik
moet wel want onze hoofdredacteur wacht op
onze bestuursbijdrage voor het SV. Natuurlijk
geen probleem want wij kunnen ons gelukkig
weer voorbereiden op activiteiten in het
nieuwe seizoen. Tot onze grote spijt wel met
nog slechts beperkte activiteiten omdat
landelijke maatregelen nog steeds gelden.
Verderop in dit Soester Venster vindt u nadere
inhoudelijke informatie over wat ons te
wachten staat en datgene wat, voor zover wij
nu weten, nog niet in gang gezet kan worden.
Mochten de huidige maatregelen toch nog
soepeler worden dan zullen wij daar uiteraard
onmiddellijk melding van maken. Wat wij
kunnen en mogen doen wij natuurlijk maar,
indien Corona ons in de wielen blijft rijden,
verliest niet alleen de keizer maar ook onze
KBO alle recht om te doen wat wij graag
zouden willen.
Als eerste zullen wij onze uitgestelde
jaarvergadering gaan organiseren en wel op
dinsdag 15 september om 14.30u in de Petrus
en Pauluskerk. Deze locatie hebben wij
moeten kiezen omdat wij hier de ruimte
hebben om de 1.5 m voorwaarde te kunnen
realiseren. Wij moeten deze vergadering toch

halverwege ons verenigingsjaar houden omdat er twee belangrijke
onderwerpen zijn waarover gestemd moet worden. Dit betreft de
bestuursmutaties en de wettelijk verplichte goedkeuring van onze
financiële jaarstukken. De agenda voor deze vergadering en enkele
daarop betrekking hebbende mededelingen vindt u verderop in dit
SV. Na de vergadering zal er geen verder programma zijn.
Op donderdag 17 september om 14.00u. zal in de H. Familiekerk
weer onze seizoensopening worden gehouden, waarbij Pastor
Meneses zal voorgaan. Ook hier zal de 1,5 m regeling gelden en zal
er na de viering geen samenzijn kunnen worden gehouden.
Zoals het er nu naar uitziet zal onze Soos nog niet op 2 september
kunnen starten. Voor de aangekondigde busreizen geldt hetzelfde.
Dit spijt u en ons ten zeerste maar wij zijn gehouden aan de
landelijke maatregelen en die zullen wij uiteraard volgen.
Ten slotte: Corona houdt ons langer dan verwacht in de greep en dat
valt zwaar tegen. Er wordt dan ook veel van ons
uithoudingsvermogen gevraagd om vol te houden. De wetenschap
dat dit in ons aller belang is moet ons daarbij helpen.
Daarbij zou ik uw speciale aandacht willen vragen voor mensen in
uw omgeving die eenzaam zijn en die dit alles alleen moeten
verwerken. Laat hen merken dat u graag bereid bent contact te
zoeken: een praatje, kopje koffie, een boodschap zal meer dan
welkom zijn en hen helpen in hun eenzaamheid. Omzien naar elkaar
is juist in moeilijke tijden zo belangrijk!
En: blijf gezond.
Frits van Wesemael
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Eucharistieviering
ter gelegenheid van de opening van het seizoen

H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19, 3768 CP Soest
DONDERDAG 17 september om 10.00 uur.
Het thema is “Groeien in geloof”

Celebrant is pastor M. Meneses
m.m.v. cantores o.l.v. Jan Schuring
Wij verzoeken u om u van tevoren aan te melden bij ons
Parochiesecretariaat tel. 035-601 13 20 /
secretariaat@marthamaria.nl
Vervoer dient u een week voor de viering aan te vragen bij
mevrouw C. van Brussel, tel. 035-601 81 26
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Nazomeren
door: Gerda Buis
Nazomeren, hoe heerlijk. Nog even genieten van die laatste warme
zomerdagen. Het koesteren van de zon, zo gewoon, en toch zo
bijzonder. Haar vechten om het wolkendek te laten verdwijnen, en
ons een stralende dag te bezorgen. Een dag die we lui en loom
mogen doorbrengen.
Tal van zomerse taferelen op ons netvlies laten verschijnen.
Kindjes spelen op het plein, lachend om het gespetter met de
waterslang.
Wat ouderen op het bankje in het park. Wat zouden ze met elkaar te
bespreken hebben? Fietsers trappend langs het fietspad langs de
Eem.
Vissers, hun hengel uitslaand in de waterstroom. Uren in rust, turen
naar het water, hopen op BEET! Die rust, die warmte, zoveel
schoonheid.
Nog even! Nazomeren.
Doen wij dat nu ook niet? We zijn in een fase van ons leven
gekomen, dat ook wij Nazomeren.
Tal van herinneringen liggen achter ons. Het leven heeft ons
gevormd, gemaakt tot wie wij nu zijn. We zijn gerijpt, enige
wijsheid ons eigen gemaakt. Dit mogen wij doorgeven.
Liefdevolle warmte. Warmte waarmee we onze dierbaren omringen,
waarin we delen, licht en warmte uitstralen.
Hoe heerlijk, dat het ons gegund is te Nazomeren.
De visser. Hij heeft BEET!
Bekijkt zijn magistrale vis. Een brede glimlach.
Wat een dag, wat een heerlijke dag.
Tevreden geeft hij de vis zijn vrijheid terug, pakt de spullen in en
spoedt zich huiswaarts.
Nazomeren, een zonnig geschenk.
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Gedicht
De parfum van de zomer
zo zwaar, zo bezwangerd
alles wat leeft
beweegt zich op het ritme
van een adagio
traag, vol van een schoonheid
die met de warmte van zijn klanken
mijn ziel diep beroert
geen naarstig zoeken meer
slechts een koesteren
in de warmte van herinnering
Gerda Buis
Algemene Ledenvergadering 2020
KBO Soest - Soesterberg - Baarn
Dinsdag 15 september 2020 14:30 uur
Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 Soest
In verband met het coronavirus zullen de vereiste maatregelen worden
genomen en is er ruimte voor maximaal 80 deelnemers.
Voor deelname aan de vergadering dient u zich vooraf aan te melden
via onze website of via ons secretariaat
E-mail: e.heideman@hccnet.nl Telefoon: 035-601 55 56
U kunt zich alleen aanmelden als u géén corona-gerelateerde
verschijnselen hebt zoals: verkoudheid, hoesten, koorts.
De bijbehorende jaarstukken vindt u in het Soester venster van maart 2020
en zijn beschikbaar in de kerk.
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Agenda Algemene Ledenvergadering 2020
KBO Soest - Soesterberg - Baarn

Datum: 15 september 14:30 uur
Petrus en Pauluskerk, Soest
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Opening door de voorzitter
Openingsgebed door Pastoor J.R. Skiba
Vaststellen agenda
Mededelingen / ingekomen stukken
Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019
Beknopt jaarverslag bestuur 2019 en verslagen commissies
Financiën 2019
• Staat van baten en lasten over 2019 met toelichting
• Balans per 31 december 2019 met toelichting
• Verslag van de financiële commissie
• Decharge bestuur
• benoeming leden financiële commissie
Begroting 2020 met toelichting
Vaststellen contributie 2021
Ontwikkelingen samenwerking KBO-PCOB (algemeen / lokaal)
Samenstelling bestuur
Aftredend:
• Ed Heideman, secretaris (niet herkiesbaar)
• Gusta Borgts, bestuurslid evenementen (niet herkiesbaar)
• Wim van Ruth, penningmeester, herkiesbaar
Verkiezingen:
• De voorzitter noemt de namen van de verkiesbare
kandidaten
Afscheid nemen van commissieleden
Rondvraag
Sluiting
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Anders dan u gewend bent zal er tijdens en na deze vergadering geen
koffie of andere drankjes worden geschonken en zal er mede gezien
de gekozen locatie geen bingo worden gespeeld.
Het bestuur nodigt u toch van harte uit om aan deze belangrijke
vergadering deel te nemen. Wij nemen afscheid (althans in
bestuurlijke zin) niet alleen van voornoemde bestuursleden maar ook
van een groot aantal mensen die zich in de verschillende commissies
en werkgroepen vele jaren onvermoeibaar voor ons en u hebben
ingezet zoals:
•

Piet en Adrie Roest; Jan en Rita Roest die iedere maand weer
trouw ons Magazine en Soester Venster verdeelden over de
verschillende bezorgers
• Cockie van Brussel die er steeds maar weer in slaagde voor KBOleden die geen vervoer hadden bereidwillige mensen te vinden om
vervoer naar de kerk te regelen.
• Bep Koelink en Toos Hilhorst die ons steeds weer verrasten met
mooi verzorgde liturgievieringen.
Al deze mensen zetten wij tijdens de ALV graag in het zonnetje en ze
verdienen het, net zoals Ed Heideman, onze secretaris, en Gusta
Borgts om op gepaste wijze afscheid te kunnen nemen.
Uw aanwezigheid wordt daarbij zeker op prijs gesteld.
Aanvankelijk stond ook het aftreden van Frits van Wesemael in de
planning, en het bestuur is blij dat Frits zich, in verband met het
overlijden van Theo Stoop, bereid heeft verklaard ook dit jaar de taak
van voorzitter van onze KBO-afdeling op zich te nemen.
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OPRUIMCOACH
OOK MEER RUST & OVERZICHT IN PAPIER EN SPULLEN?
Dit voorjaar kreeg ik een
telefoontje van Ria Roelants, de
vrijwillige ouderenadviseur in
Soest. “Klopt het dat jij mensen
helpt bij het op orde krijgen van
hun spullen en papieren? Ik heb
namelijk een vraag van mevrouw
M. gekregen of ze hier hulp bij
kan krijgen?”. “Ja natuurlijk, als
opruimcoach is dit inderdaad
precies wat ik doe”, is mijn
antwoord. “Of het nou om een
kast gaat of om een complete
verhuizing, ik help mensen graag
bij het ordenen en opruimen.”
Een week later zit ik aan tafel bij mevrouw M. Na het overlijden van
haar man is het bijhouden van de post en de papieren voor haar een
uitdaging geworden. Het maakt haar enorm onrustig. Ook heeft ze
meer spullen in huis dan ze zou willen.
Na een eerste (vrijblijvend en kosteloos) kennismakingsgesprek,
gaan we direct aan de slag met het ‘probleem’. Alle papieren worden
bekeken, gecategoriseerd en georganiseerd en keurig in mappen
gedaan. Een hele stapel papier gaat naar de shredder. “Zo dat ruimt
lekker op”, zegt mevrouw M.
Bij onze volgende afspraak twee weken later handelen we samen de
binnengekomen post af. Daarbij leer ik mevrouw M. hoe ze dit zelf
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kan doen. Doordat de administratie inmiddels systematisch in
mappen zit, is het voor haar ook veel makkelijker het zelf bij te
houden. Tijdens deze afspraak duiken we ook haar kledingkast in.
Daar heeft ze namelijk ‘qua spullen’ het meest last van. We
bekijken samen waar ze blij van wordt en wat er weg kan. Met een
volle doos met spullen voor de Kringloop rij ik naar huis.
Na afloop besluit ik met Ria te bellen. We constateren dat het erg
leuk is om zo samen te werken. “Het is toch fijn dat we op deze
manier oudere mensen in Soest echt kunnen helpen!” En ik merk
dat ordenen en opruimen altijd helpt om meer tijd en energie in het
leven over te houden voor andere zaken. Zoals gezellige dingen
doen met vrienden en familie.
Wilt u ook meer rust, ruimte en overzicht in uw papieren en
spullen? Ik help u graag.
Meer informatie:
Ingrid Strooij / INC Professional Organizing
M:
ingrid@inc-pro.org
T:
06-39 47 67 67
W:
www.inc-pro.org
Facebook: INC Professional Organizing
Uit oogpunt van privacy is de naam van mevrouw M. anoniem
gemaakt.

p+�r=t j+�-i �-kla+
�-e+n �-s+t�-o+e �k=w j+�-i � �k=v+l+�-v.
plaats je vertrouwen in datgene wat je hart voelt.
Oplossing rebus op pag. 27
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Dagtochten

Tot onze spijt hebben wij in goed
overleg met ons bestuur en
Eemland Reizen moeten
besluiten alle dagtochten voor de
komende maanden te annuleren.
We willen allemaal graag samen weer een dagtocht maken, maar
zolang het coronavirus nog niet onder controle is achten wij het niet
verantwoord om die dagtochten door te laten gaan.
Alle reizigers zijn reeds telefonisch benaderd en hen is medegedeeld
dat de dagtochten voor dit jaar komen te vervallen. Hiervoor is alle
begrip.
We hopen in 2021 wel weer dagtochten met u te kunnen gaan maken
maar wachten af welke adviezen er dan gelden en wat de
mogelijkheden zijn.
We houden u op de hoogte via het Soester Venster en via de website
www.kbosoest.nl.
De Reiscommissie
Betsy Seure / Tonny Hilhorst

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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Lange afstandswandeling
Westerbork
door: Paul Sparnaaij

In het derde deel vervolgen we
onze tocht via Harderwijk waar de
Joodse begraafplaats “Beth Chaim”
ligt en lopen via het Hulhorsterzand
richting Vierhouten naar de plaats
waar Joodse landgenoten zijn gefusilleerd. In 1994 zijn hiervoor de
stenen geplaatst.
Zij vonden in 1943-1944 een schuilplaats in het “Pas-op kamp”.
Ondanks de voorzichtigheid werden ze toch verraden en daarom
doodgeschoten.
Als je de leeftijden ziet, dan wordt het koud om het hart. Geen
enkele rol speelde toen hoe jong of hoe oud je was. Het “Pas-op
kamp” werd ook wel “Het verscholen dorp” genoemd.
Hier verbleven vele onderduikers die door de dorpsbewoners van
eten en drinken werden voorzien.
We kunnen nu een paar schuilhutten bekijken en dan pas besef je hoe
beperkt de leefruimte was en hoe angstig de mensen daar moeten
zijn geweest om niet ontdekt of verraden te worden. Na een flink
stuk verder te zijn gelopen komen we in Nunspeet aan.
Verder gaat de tocht langs plaatsen als ’t Harde met kasteel De
Zwaluwenberg, waar in de oorlog twee broertjes van resp. 6 en 10
jaar ondergedoken hebben gezeten, over een stuk heide maar dan
toch ook polderlandschap om tenslotte in het vestingstadje Elburg
aan te komen. Hier is in de muur van de synagoge een gedenkplaat
voor de vermoorde Joodse inwoners aangebracht.
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We hebben al een aardig stuk van dit lange-afstandspad gelopen en
heel veel soms hele indringende ervaringen opgedaan. Wanneer je de
monumenten ziet met daarop de namen en met name de soms heel
jonge mensen die zijn omgebracht dan besef je hoe wreed een oorlog
is en wat een leed mensen wordt aangedaan. Vanuit Elburg gaan we
via het plaatsje Het Loo (gemeente Oldebroek) via Wezep naar
Zwolle.
We komen zoals gebruikelijk bij deze tocht weer bij een speciaal
stuk spoorlijn. Daar hoort een bijzonder verhaal bij. Sonja, één van
de gearresteerde joodse vrouwen die op transport waren gezet in een
goederenwagon heeft tijdens het transport een vloerplank
losgewrikt. Tijdens de treinreis vanuit Westerbork heeft zij zich met
gevaar voor haar leven door dit gat uit de wagon laten glijden en is
op het spoor terecht gekomen. Door deze levensgevaarlijke actie
heeft zij Auschwitz en de oorlog overleefd.
Wordt vervolgd.

Verrassing
van de maand september

Nieuw lid
Mw. G.P.M. JasperseSmeeing

Mw. B. Sneijder-Terrano

Wij heten haar van harte
welkom
Overleden
Mw. L.N.A. Bouwma
Dhr. H.W.J. van Leek
Dhr. P.G.J. Smit
Wij gedenken hen in
dankbaarheid.
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Cultuurtip Gerda Buis
Nu we weer langzaamaan het een en andere mogen bezoeken, een tip
die denk ik bij deze maand past.
Wat dacht u ervan om eens richting Loosdrecht te gaan.
Zeker te doen op de fiets en kasteel Sypesteyn te bezoeken.
Henri van Sypesteyn bouwde dit kasteel op zijn oude fundamenten.
Richtte het niet alleen in met mooie meubelen maar vooral met
prachtig porcelein. Porcelein dat door de Loosdrechtse bevolking werd
vervaardigd.
Dit was een experiment van Dominee
Johannes Mol.
Hiermee probeerde hij de arme
bevolking wat welvaart te bezorgen.
Op dit moment is er ook een mooie
foto-expositie.
In the name of the Father. Portretten
van mensen met allerlei verschillende
etnische achtergronden.
De prachtige tuinen rondom het kasteel hebben in deze tijd het thema:
Terugkeer van verloren tuinkunst.
Openingstijden: zaterdag - zondag van 12:30 tot 16:30 uur
De historische tuin en de museumwinkel zijn open op vrijdag,
zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur.
Museumkaart gratis toegang, behalve de tuin die € 4,40 kost.
Gewoon kaartje € 7.
Het is mij niet duidelijk of je moet reserveren.
Adres: Nieuw Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht
Tel: 035- 582 32 08. E.: info@sypesteijn.nl
Ik zou zeggen: doe er uw voordeel mee!
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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

In deze rubriek in het Soester Venster belichten we telkens een pand of
persoon uit Soest met een bijzondere historie. Deze keer betre< het een
Soester inwoner waar zelfs een straat naar vernoemd is, huisarts J.H.A.
Rupert.
Huisarts J.H.A. Rupert

Veertig jaar lang is de heer J.H.A. Rupert
huisarts in Soest geweest. Hij vestigde zich in
1910 in het door de Soester aannemer
G. Sukkel ontworpen en gebouwde pand aan
de Steenhoffstraat nummer 12.
Voordat de in Amsterdam geboren Rupert
naar Soest kwam, was hij huisarts in
Genderingen. Dokter Rupert volgde in die tijd
in Soest dokter Batenburg op die met
pensioen ging. Door de gemeenteraad werd dokter Rupert vanaf 1
januari 1911 tevens benoemd tot gemeente-geneesheer. Voor deze
benoeming moest de gemeenteraad een keuze maken uit de nieuwe
huisarts Rupert (katholiek) en de al sinds 1903 in Soest werkzame
huisarts H.P. Schoonderbeek (protestant). Uit een krantenbericht
rondom de benoeming valt op te maken dat er gekozen was voor een
huisarts van katholieke huize (evenals zijn voorganger Batenburg),
als gevolg van een oververtegenwoordiging aan katholieke
gemeenteraadsleden. U zult begrijpen dat dit besluit tot nogal wat
irritatie leidde omdat daarmee gekozen werd voor een in 1910 nog
onbekende huisarts. De functie van gemeente-geneesheer was een
betaalde functie in die tijd, die dokter Rupert 25 jaar heeft vervuld.
In 1935 heeft hij na 25 jaar deze rol overgedragen aan dokter
16

Stroband. Tegenwoordig bestaat deze functie al lang niet meer. Het
was trouwens wat ze wel noemen een “hondenbaan”. Op alle
tijdstippen van de dag kon je opgeroepen worden voor een ongeluk,
of ander incident om er medische hulp te verlenen dan wel de dood
vast te stellen.
Dokter Rupert wist door zijn kwaliteiten als arts en vooral zijn
persoonlijkheid een voorname plek in de Soester gemeenschap te
verwerven. Naast zijn rol als huisarts was hij ook als arts verbonden
aan tal van instellingen als Koloniehuis Trein 8.28, NieuwMariënburg. Naast zijn drukke werkzaamheden (in die tijd toch 7 x
24 uur beschikbaar voor zijn rol als arts) wijdde hij zich ook aan het
verenigingsleven. Hij was oprichter van de plaatselijke EHBO,
voorzitter van de RK Spaarbank, richtte een ziekenfonds op, was
voorzitter van de Nijverheidsschool, en president van de plaatselijke
Vincentiusvereniging e.v.a.
Zijn huisartsenpraktijk groeide door de jaren heen en nadat zijn zoon
H.G. Rupert ook zijn opleiding tot huisarts had afgerond in 1935
nam deze een deel van zijn praktijk over en vestigde zich op de
Burgemeester Grothestraat. Later zou zijn kleinzoon P. Rupert zich
ook in Soest als huisarts vestigen.
Nadat hij in 1950 zijn praktijk had overgedragen aan zijn
schoonzoon Gerard van Beurden (getrouwd met zijn dochter
Madeleine), ging hij in 1952 als huisarts in ruste, maar bleef nog wel
werkzaam als controlerend geneesheer. Hij was toen 73 jaar oud.
Hij overleed op 19 april 1957.
In 1960 heeft de gemeente besloten enkele straten in een
nieuwbouwwijk in Soestdijk te vernoemen naar drie bekende Soester
huisartsen, waaronder dokter Rupert.
17

Het pand Steenhoffstraat 12 is een
gemeentelijk monument en is tot 1990
als huisartsenpraktijk in gebruik
geweest. In 1965 werd huisarts Van
Beurden opgevolgd door dokter B.
Nicolas. In 1998 werd de
huisartsenpraktijk ondergebracht in
"Medisch Centrum De Lange Brink”,
waarin meer Soester huisartsen gingen samenwerken.
Verantwoording:
1. Informatie uit Soester Courant en enkele regionale kranten
2.

De website van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg

3.

De uitgave “Huisartsen in Soest in de 20ste eeuw” geschreven door dokter J. Kuipers
(terug te vinden in de Bibliotheek van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg).

Twee geloven op een kussen
Tekst: Bas Joosten

Ik ben verliefd geworden, door hoe ze naar me keek.
Dus vroeg ik of ik mee mocht, op zondag deze week
Ze zegt: m’n lieve jongen, dat kan wel allemaal.
Maar liefst niet deze zondag, want dan is ’t Avondmaal.
Dan glimlacht ze bevindelijk en zegt me goedendag,
En ik kan het niet uitstaan dat ik niet met haar mee mag.
Want ze heeft gelijk met haar vrees’lijke kritiek.
Ik ben een slechte protestant, ik ben een katholiek.
Twee geloven op een kussen, kan zoiets samengaan?
Ik mag nu nog geloven dat wonderen bestaan.
En engelen, ze zijn er al sinds mensenheugenis.
18

Ze zal toch niet vertellen dat ook dat een leugen is?
Ik stop met de tradities die ik zo ontzettend mag.
Maar eerst nog even langsgaan, dan zeg ik ze gedag.
Nu ga ik naar de heiligen en zeg ik ze vaarwel.
En dat ik niet meer bij ze kom; ze snappen zoiets wel.
En mijn beschermengel die me altijd heeft behoed;
Ze mag me blijven volgen, maar dan in rok met hoed.
En heil’ge maagd Maria, van wie ik zoveel hou;
Ik zeg haar dat ik wegga, er is een andere vrouw.
Twee geloven op een kussen, kan zoiets samengaan?
Mag ik nog wel geloven dat wonderen bestaan?
En engelen, ze zijn er sinds mensenheugenis.
Ik zal ze niet vertellen dat dat een leugen is.
Mijn allerliefste Jezus vertel ik wat er speelt.
Ik zal wel blijven bidden, maar niet meer bij zijn beeld.
Dan bid ik tot de Heer die ook om protestanten geeft.
Ik ben ervan overtuigd dat hij er wel begrip voor heeft.
Ook ga ik naar de priester en ik biecht een laatste keer;
En voortaan netjes leven, want biechten kan niet meer.
Nu ben ik bij de uitgang en bedenk terwijl ik ga,
Dat dit de laatste keer is dat ik een kruisje sla.
Twee geloven op een kussen, kan zoiets samengaan?
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OC Klaarwater
Wiardi Beckmanstraat 475, 3762GN Soest, tel. 035-601 0607,
mobiel 06 34 62 92 05 , website: www.swos-klaarwater.nl
Email: klaarwater@swos.nl Sociaal werker Anja van Vliet.
De afgelopen maanden waren anders dan anders.
Gelukkig konden vanaf half juni een aantal activiteiten alweer
plaatsvinden in de centra.
Vanaf september gaan we zoveel mogelijk alles weer opstarten.
Op de website vindt u vele mogelijkheden. De tijden veranderen en
u als senioren óók!
Graag spelen wij in op de wensen van de veranderende generaties
senioren. Suggesties en vragen zijn altijd welkom want wie weet
kunnen wij, samen met u, hier mee verder. Dus: Durf te Vragen!
Kom, en bekijk wat er allemaal is dit najaar.
En anders: Laat het ons weten. Graag tot ziens.
Extra activiteiten SEPTEMBER
Wo. 16 sept.12:30u Lunch (inschrijven)
Wo. 23 sept.10:00 – 12:00u Gregor Hoffman Modeverkoop
D0. 24 sept.13:30u Bingo. Zaal open om 13:00u (alleen deelname
via inschrijving vooraf).
Bingo donderdag 24 september
LET OP: alleen deelname via vooraf inschrijven.
Maximum aantal deelnemers 26 i.v.m 1,5 meter
6 ronden + 1 super ronde en gratis loterij.
20

Aanvang:13:30u. Zaal open:13:00u.
Kosten: € 5,50 per kaart. Met badge korting.

OC De Drie Eiken
Vrijdag 4 september:
Open Dag i.v.m. start nieuwe seizoen. Zie cursusboek of website
swos.nl voor nieuwe cursussen!
Vrijdag 18 september:
Bingo 19:30u (vooraf opgeven)
Zaterdag 26 september:
Pannenkoeken inloop 13:30 - 14:00u
Donderdag 8 oktober
10:00 - 11:30u Modeverkoop Hoffmanns
Donderdag 15 oktober
Chiel van Stelt Rollators
Vrijdag 16 oktober
Bingo 19:30u (vooraf opgeven)
Nieuw: elke donderdag
van 10:00 - 11:00u wandelen (2 niveau’s
ook rollators!) met BuurtSportCoaches Els
en Henk.
Ontmoetingscentrum Soesterberg
Dorpsplein 18
Voor info mail naar: soesterberg@swos.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
/ 035 6033333
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
Catering info@cateringcentraal.nl
Centraal
al6033333
uw feesten en podotherapeut en huisarts.
Birkstraat 7,voor
3768 HB
Soest
info@cateringcentraal.nl
/ 035
6033333
partijen,info@cateringcentraal.nl
van
kleine/ 035
tot
hele grote!
cateringcentraal.nl
cateringcentraal.nl

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

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

www.pediplussoest.nl

cateringcentraal.nl

Aangesloten bij ProVoet en
KwaliteitsRegister voor Pedicure

Klaverjas en bridgeclub
De SOOS is genoodzaakt het klaverjassen/bridgen tot nader order
op te schorten. De deelnemers worden per mail op de hoogte
gebracht van verdere ontwikkelingen.
22

Oplossing sudoku: pag. 27
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Van Weedestraat 87
3761 CD Soest
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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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Wildenburglaan 9, Baarn
Tel.: 035-542 92 29

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
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 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

We zijn blij te kunnen melden dat het
Jeu de boules weer gaat beginnen
aangezien het een buitensport betreft!
Vanzelfsprekend nemen we ook hier
de RIVM regels in acht.
Datum: elke woensdag in de
zomermaanden
Aanvang: 14:00 uur in de Pekingtuin
Aanmelden: bij de heer Hans Stornebrink tel. 035-88 74 553.
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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
www.seniorenalarm.eu
Veilig op stap
www.veiligopstap.nl
Stichting ATA
www.lyvore.nl
FocusCura
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
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.
Dhr. Windgassen, De Leuning, Oranjestraat 8A, Baarn. Kosten € 40
rijbewijskeuringen.info.nl

Oplossing Sudoku: 8356
Oplossing Rebus: plaats je vertrouwen in datgene wat je hart voelt
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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

06-28 70 10 55

085-065 00 05

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
Bestuursleden
- 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 bestuursleden
- 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
- Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

035-601 06 23

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

06-11 72 35 53

- Gon Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

035-601 06 23

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

035-601 06 23
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035-601 84 16

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

