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BAARN

SOEST

VERBONDENHEID

Jaargang 75, november 2020 
Secretariaat: Jos Kloppenburg, 035-6017870 

 
mailadres: hvsoestbaarn@gmail.com 

 Eindredactie: Jos Kloppenburg 
Vormgeving: Fred Thie 

 
Website van de afdeling:  

https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/ 

regio-noord-west/afdeling-soest-baarn/

VAN HET BESTUUR 

De effecten van Covid-19 zijn nog steeds merkbaar en iedere dag voelbaar.  
Ondanks deze nare tijd hebben we toch onze seizoensopening in september kun-
nen organiseren met behoorlijke opkomst. 
Door het bestuur werd benadrukt door te gaan op de ingeslagen weg. Aandacht 
besteden aan het werven van nieuwe leden. Ons nog meer naar buiten toe  
te richten. Samen te werken met andere HV-afdelingen en de p.r.-activiteiten  
uit te breiden. Belangrijk ook het opzetten en coördineren van de verschillende  
H/V Soest-Baarn activiteiten. Verschillende leden zijn al volop bezig daar invulling 
aan te geven. Laten we met elkaar ervoor blijven gaan en hopen dat we binnenkort 
weer meer activiteiten met elkaar kunnen realiseren. Blijf gezond en houd contact 
met elkaar. 
 
Let op!!!: 

Het mailadres van het secretariaat is gewijzigd. 
 
Terugblik op de bijeenkomst van zondag 20 september 2020 

door Bé Boneschansker. 
 

We waren die dag snel gewend aan die verplichte ruime on-
derlinge afstand in  
'De Leuning'. Door de goede opkomst was de zaal gezellig ge-
vuld. Bij de hartelijke ontvangst hoorde natuurlijk een kopje 
koffie of thee met wat lekkers. 
Voorzitter Louk Kerkhoffs heette iedereen welkom, in het bij-
zonder leden van het Hoofdbestuur. Het nieuwe bestuur, Louk 
Kerkhoffs, Jos Kloppenburg en Ed van der Veen, stelde zich 
voor en aansluitend werd er afscheid genomen van de drie 
vertrekkende bestuursleden, Janneke Koning, Clasien Ouder-
dorp en Francine van Vuure. Louk had voor ieder een persoon-
lijk herinnering en zijn dank voor hun tijd en inzet ging 
vergezeld met bloemen. Ook werden Fred Thie en Jan van 
Vuure bedankt voor de jarenlange 'ondersteunende' werk-
zaamheden voor onze afdeling. 

Namens het Hoofdbestuur waren Tessa van Wijnen en Anne de Rooij naar Baarn 
gekomen om de vertrekkende dames te bedanken en voor het overhandigen (op-
spelden mocht niet) van de zilveren onderscheiding 'Happy Human' als erkenning 
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voor hun inzet voor onze afdeling. De betrokkenen 
waren duidelijk verrast.  
Mede namens de aanwezige oud-bestuurders, Annie 
en Rob, sprak Bé een kort woordje en hij heette de 
dames, nu ook oud-bestuurders, welkom in 'de kring' 
met een bloemengroet. 
 
Na de pauze, met een drankje en een hapje, was het 
woord aan de heer Wim Velthuizen, die onderzoek 
heeft gedaan naar de geschiedenis van Baarn in de 
Tweede Wereldoorlog. Hij heeft daarover gepubli-
ceerd en er in de afgelopen jaren regelmatig lezingen 
over gegeven. Hoewel de gebeurtenissen zich 75 jaar 
geleden afspeelden en de meeste toehoorders tot 
een jongere leeftijdscategorie behoren, was het toch 
interessant om over die jaren te horen en te zien door de getoonde foto's. Voor de 
verzetshelden die er zijn geweest, en voor omgekomen Joodse inwoners staan in 
Baarn herdenkingsmonumenten. Bijzonder vond ik ook de evacuatie van een groot 
deel van de inwoners van Baarn in verband met het mogelijk opblazen van de 
brug over de Eem, in de enige verbindingsweg tussen Amsterdam en Amersfoort. 
Al met al een geslaagde bijdrage met een passend applaus als dank. 
 
Hierna vertelde Louk nog over de aandachtspunten van het nieuwe bestuur. Dat 
zijn in eerste instantie ledenwerfactiviteiten samen met het Landelijk Bureau en 
het versterken van de contacten in de regio met Humanitas. Ook zal er aandacht 
zijn voor het bemensen van de werkgroepen. Francine tenslotte bedankte Marc 
Torkler, medewerker vereniging van het Landelijk Bureau, voor de goede hulp en 
adviezen die hij heeft gegeven in de moeilijke periode van onze afdeling. Gelukkig 
is onze afdeling blijven bestaan. Nadat Louk iedereen had bedankt voor het komen 
en wel thuis had gewenst, werd er nog geruime tijd heel genoeglijk nagepraat. 
 

ACTIVITEITEN  
In de 'Verbondenheid' van augustus 2020 is een oproep geplaatst om mee te den-
ken over de activiteiten die in onze afdeling plaatsvinden. Moeten ze worden aan-
gepast, of kunnen activiteiten worden toegevoegd? 
Ook werd daarbij de vraag gesteld wie er iets voor zijn of haar rekening wilde 
nemen, zoals het regelen en organiseren van de activiteiten. 
Behalve het bestuur reageerden er vijf leden uit onze afdeling. 
Om wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen zijn deze mensen op 10 
september 2020 bij elkaar gekomen. Er is toen vastgesteld dat er een groepje ac-
tief wil zijn op het gebied van Filmpresentaties. 
Sylvain van Staveren heeft in overleg met Toos Verschuur en met ruggespraak met 
Jan van Vuure een voorstel op papier gezet dat u verderop kunt lezen. 
Een ander voorstel is opgepakt door Alide Smienk. Zij was in het verleden ook al 
actief met Bob van de Velden met het organiseren van gespreksgroepen. Haar plan 
is ook in deze Nieuwsbrief te lezen. 
 
Toos Verschuur heeft toegezegd om de coördinatie/organisatie van landelijke  
evenementen, waaronder cursussen, op zich te nemen. Vanwege haar brede inte-
resse ook voor films, gespreksgroepen en lezingen heeft zij ook contact gehad met 

Tessa v. Wijnen, Hoofdbestuur HV
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Sylvain van Staveren, Alide Smienk en Francine van Vuure. Haar verslag is ook 
aan deze Nieuwsbrief toegevoegd. 
 
Omdat Anuschka Cramer op 10 september niet aanwezig kon zijn, had zij haar 
ideeën al op papier gezet. Tevens heeft zij daar ook met Francine van Vuure over 
gesproken. Haar ideeën over de Leesclub en Schoolcontacten zijn ook in deze 
Nieuwsbrief opgenomen. 
 
Hoewel Francine van Vuure afscheid heeft genomen van het bestuur blijft zij wel 
voor onze afdeling actief.  
Zij blijft de koffie-ochtenden in Restaurant de Korte Duinen organiseren. Het be-
stuur is ook heel blij dat zij hand en spandiensten wil blijven verrichten. Ook Toos 
Verschuur heeft hiervoor haar diensten aangeboden. Francine geeft echter aan dat 
meer ondersteuning nodig is. 
U kunt met Francine daarover contact opnemen: telefonisch 035 – 5417168. 
 
Website beheer. 

Cees Wever regelt onze website en daar waar nodig zal hij in overleg met het 
Hoofdbestuur wijzigingen en verbeteringen aanbrengen. 
 
Filmavond met verdieping. 

In het verleden heeft Jan van Vuure dit enige malen gedaan met wisselend succes 
m.b.t. de opkomst. Inhoudelijk was het prima! 
Er zijn genoeg 'Human-films' die het bekijken en bespreken waard zijn. 
We stellen ons het volgende voor: vertonen van een film en daarna a.d.h.v. stellin-
gen een gesprek. 
Ook is het mogelijk met geïnteresseerden een andere afdeling in de regio te be-
zoeken, waar een interessante film/lezing gehouden wordt. 
De andere afdeling kan dan gezamenlijk worden bezocht, uitnodigingen worden 
verzorgd door het secretariaat. 
Afhankelijk van de mogelijkheden 1 maal per twee à drie maanden. 
Wanneer er onvoldoende belangstelling is, zullen we e.e.a. moeten heroverwegen. 
De organisatie van deze activiteit ligt bij Toos Verschuur en Sylvain van Staveren 
met hulp van Jan van Vuure. 
Voor reacties en suggesties kunt u zich aanmelden bij Sylvain van Staveren. 
Mailadres: van.staveren@staveren.net  
 
Gespreksgroep 

De gespreksgroep H.V Soest Baarn is in 2017 gestart en komt om de zes weken bij 
elkaar. Het is een actieve groep en de thema’s worden door de groep zelf gekozen 
en zijn veelzijdig. Deze groep bestaat momenteel uit zes personen en dat willen we 
graag zo houden. 
De afdeling Soest/Baarn wil echter nog een nieuwe gespreksgroep starten waar 
ieder lid aan kan deelnemen. 
Uitgaande van de veranderingen in onze samenleving is er behoefte aan contact, 
communicatie, elkaar willen zien en horen! Dit geldt in deze huidige tijd misschien 
meer dan ooit. Veel zekerheden zijn weggevallen, het individualisme is toegeno-
men. Het betekent dat men op zichzelf is aangewezen en er minder 'gezamenlijk-
heid' is. We zien en horen dat er veel vragen en overpeinzingen zijn over b.v. onze 
veranderende maatschappij. Ook in die gespreksgroep zullen niet altijd passende 
antwoorden gevonden worden. 
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Een actieve deelname is nodig, wil deze gespreksgroep slagen. 
We hebben er vertrouwen in dat ook ’jongere’ of ’oudere jongere’ leden misschien 
meer persoonlijk en actief bij deze groep betrokken kunnen / willen worden. 
De gespreksonderwerpen moeten komen van de deelnemers. Het kan b.v. een 
krantenknipsel zijn, iets persoonlijks of iets wat tot nadenken stemt. 
Hoe vergroot je je eigen denkruimte in deze gespreksgroep? 
 
Heeft u interesse, graag een reactie naar Alide Smienk 
Tel 035 5882006.   0653469342. 
Mailadres: alide.smienk@gmail.com 
 
Landelijke evenementen (waaronder ook cursussen) in de regio Utrecht.  

In de landelijke nieuwsbrief staan onder het vaste thema ’Agenda’, alle evenemen-
ten genoemd. Het gaat daarbij o.a. om cursussen, verdiepingsdagen, wandelin-
gen, gespreksmiddagen, dialoog tafels; zelfs onze maandelijkse koffieochtend in 
De Korte Duinen wordt er genoemd. 
 
De bedoeling is dat ik deze agenda bekijk en de onderwerpen onder jullie aandacht 
breng. Vervolgens inventariseren wij de interesse onder onze leden voor het bij-
wonen van een van de evenementen. Als blijkt dat meerdere leden zich inschrijven 
voor een bijeenkomst of cursus kan er samen gereden worden. Ook zal door ’dit 
samen er op uit gaan’ wellicht eerder besloten worden om ons in te schrijven.  
In mijn ogen zijn hierdoor twee winstpunten te behalen: 
1.  Samen is gezelliger. 
2.  Door een bredere kennismaking met onderwerpen die raakvlakken hebben met 

het humanisme, vergroten wij niet alleen onze kennis, maar horen wij ook ge-
lijk wat er zoal speelt bij de andere regioafdelingen. 

 
In verband met het coronavirus en het feit dat er al een aantal cursussen volge-
boekt zijn, kom ik pas vanaf 2021 met een selectie t.a.v. het aanbod! 
Toos Verschuur.  
Mailadres: tvgverschuur@hotmail.com  
 
De leeskring 

Het HV Soest/Baarn kende 2 leeskringen. 
De ene is nog steeds bloeiend, de tweede 
kring is wegens een tekort aan leden niet 
meer actief. We willen proberen deze 
tweede kring weer nieuw leven in te blazen.  
Indien u belangstelling heeft om samen 
met anderen boeken te lezen en te  
bespreken, kunt u zich opgeven bij  
Anuschka Cramer. 
Mailadres: anuschka.cramer@gmail.com. 
 
Wandelen en fietsen 

Vanuit de afdeling Soest Baarn is er ook behoefte om te gaan wandelen en/of te 
gaan fietsen. Voor de geest, maar ook voor het lijf is het heerlijk om in de vrije  
natuur te kunnen zijn en daarvan is er genoeg in en rond onze twee gemeenten. 
Wandelen met of zonder gespreksthema kan daarbij aantrekkelijk zijn.  
Ed van der Veen wil deze activiteit(en) coördineren/organiseren.  
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Daarvoor wil hij graag weten of er interesse is voor wandelen en/of fietsen. 
U kunt met hem hierover telefonisch contact op nemen; telefonisch 06 22 98 96 26. 
Ed van der Veen 
Mailadres: vanderveen.eh@gmail.com 
 
Om u verder te informeren  

Nieuwe voorzitter voor het Humanistisch Verbond  
Het hoofdbestuur is buitengewoon trots op het feit dat Mardjan Seighali het stokje 
over wil nemen van Boris van der Ham. Boris is na 8 jaar aan het einde van de toe-
gestane termijnen gekomen. Hij heeft onder meer het thema 'Vrijheid van Denken' 
op de kaart gezet. Een onderwerp dat Mardjan vast met verve verder uit zal gaan 
bouwen. 
  
Verjaardagskaarten 

In de mededelingenbrief die u op 1 oktober 2020 ontving, is u meegedeeld dat 
Janneke Koning na vele jaren dit verzorgd te hebben, is gestopt. Het bestuur gaf 
aan op zoek te zijn naar iemand die deze taak wil overnemen. Het bestuur doet 
nogmaals het verzoek te reageren als u interesse heeft. U kunt contact opnemen 
met Jos Kloppenburg hvsoestbaarn@gmail.com of telefonisch 035 6017870.  
 
Rectificatie 

In het schrijven dat u op 1 oktober 2020 ontving, is een naam niet juist weergegeven. 
Het gaat over degene die de lezing op 20 september presenteerde. Dit had moeten 
zijn Wim Velthuizen. Met excuses aan hem. 
 
 AGENDA  
(toelichting bij de diverse activiteiten volgt na de agenda)  
•   Koffieochtenden. Zolang het coronavirus er is en er vanuit de overheid geen 

soepelheid wordt toegestaan, zullen de koffieochtenden niet doorgaan.  
Als er verandering mogelijk is, zullen wij dat onmiddellijk laten weten. 
Onzekerheid is er ook t.a.v. de onderstaande geplande activiteiten.  
Ook hier geldt, dat als er verandering mogelijk is, dat wordt doorgegeven. 

•   17 november        2020 RTV Baarn. Gesprek met onze voorzitter. 
•   3 januari 2021        Feestmaaltijd 
•   6 februari 2021      Viering van de formele verjaardagsviering  
•   17 februari 2021    Het Humanistisch Verbond is 75 jaar geleden opgericht.  

In 2021 organiseert het hoofdbestuur tal van activiteiten die 
de actualiteit, de vitaliteit en de urgentie van het humanisme 
en het Humanistisch Verbond laten zien en ervaren.  
De formele verjaardags-viering vindt op 6 februari plaats. 

 
TOELICHTING bij onze activiteiten  

De koffie ochtenden zijn altijd op de 2e zondag van de maand  
van 11:00 tot ca. 12:00. 
 

NUTTIGE ADRESSEN.
 

 

De Leuning, Oranjestraat 8 Baarn. Voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid. 
 
Restaurant De Korte Duinen, Birkstraat 108 Soest 
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Website afdeling Eemland:  

https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord-west/ 
afdeling-eemland/ 
  
Website afdeling Het Gooi Vecht en Almere: 

https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord-west/ 
afdeling-het-gooi-vecht-almere/ 
 
Website KoosVorrinkhuis:  

https://koosvorrinkhuis.nivon.nl/activiteitenoverzicht/  
 
Website afdeling-heuvelrug-krommerijn: 

https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord-west/ 
afdeling-heuvelrug-krommerijn/ 
 
Humanistische uitvaartbegeleiding (voor de provincie Utrecht) 
Humanistische uitvaartbegeleiders van de regionale werkgroep Midden Nederland 
bieden ondersteuning bij het vormgeven van een passend afscheid.  
Ze schrijven in overleg met u een toespraak en kunnen u helpen met de keuze van 
muziek, een gedicht of ritueel. De coördinator is te bereiken via telefoonnummer:  
0900-9005030. 
 
Landelijk bureau Humanistisch Verbond. 

Bezoekadres: Ambonplein 73, 1094 PW, Amsterdam 
Postadres: Postbus 75490, 1070AL, Amsterdam Telefoon: 020-5219000 
E-mailadres: info@humanistischverbond.nl 
Internet: www.humanistischverbond.nl 
 
De volgende ‘VERBONDENHEID’ zal in maart 2021 verschijnen. 
 
Ons kopieerwerk wordt verzorgd door:  
RAINBOW COLOR COPY, Koningsweg 2-02 in Soest. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


