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Een week voor Kerstmis, nog in de advent, is onze viering. 

We nodigen u hiervoor van harte uit in de H. Familiekerk 

op donderdag 17 december 2015 om 14.00 uur. 

Het thema van de viering is: 

 

‘ANTWOORD OP ONS HOPEN’. 

 

De celebrant is pastor J.J. Baneke 

en het koor luistert de viering op. 

 

Na de viering biedt de KBO u een gezellig samenzijn aan met koffie 

of thee, een drankje en wat lekkers. Wij begroeten u graag en iedereen 

is zeer welkom! 

 

Voor vervoer kunt u bellen naar mevrouw C. van Brussel, tel.035-

6018126. 

 

Als u wil meezingen met het koor …. heel graag!  U hoeft alleen maar 

een half uurtje eerder aanwezig te zijn. 

De liturgiecommissie 
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 VAN DE PASTORVAN DE PASTORVAN DE PASTORVAN DE PASTOR                                                     

 

 

 DE KOMST VAN DE MORGENSTER 

 

In november was er een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers 

van de KBO, waar opvallend veel bekende gezichten waren. Bekend, 

omdat dezelfde mensen ook vrijwilligers zijn in de kerk, en dikwijls 

nog op andere fronten in Soest de handen uit de mouwen steken. Of 

zij dat doen vanuit een eigen behoefte aan gezelligheid, of uit een 

gelovige houding, weet ik niet. Maar in elk geval past die onderlinge 

zorg en betrokkenheid helemaal bij de betekenis van het kerstfeest.  

Kerstmis is het feest van de geboorte van het licht. Want Jezus 

Christus wordt telkens weer het licht genoemd, zoals onder meer in 

die prachtige Latijnse hymne die vanouds nog voor de Nachtmis 

wordt gezongen: Tu lumen et splendor Patris, Tu spes perennis 

omnium – ‘Gij licht en glans van de Vader, Gij die altijd hoop blijft 

voor alle mensen.’  

Kerstmis is niet alleen het feest van het licht, maar ook van de hoop. 

Het valt samen met de zonnewende, de langste nacht is net voorbij, er 

komt weer meer licht in de duisternis. Dat geeft hoop op nieuw leven. 

Maar het gaat niet alleen om de natur die langzaam weer tot leven 

komt. Het gaat zelfs niet alleen om Christus die als een kind geboren 

wordt.  
Het hele Kerstverhaal uit het Evangelie is van belang. Daarin spelen 

allerlei personen een rol. Het begint al met Maria die negen maanden 

eerder zwanger wordt en zich overgeeft aan God. Ook Jozef 

aanvaardt, na enig tegensputteren, wat van hem gevraagd wordt. Kort 

voordat de geboorte naar verwachting zal plaats vinden, moeten ze op 

reis vanwege een volkstelling. Maar onderweg vinden ze geen 

herberg, en uiteindelijk vindt de bevalling plaats in een grot, in een 

stal. Kunt u het zich voorstellen? Een viezige omgeving, waarin een 

os en een ezel misschien wel voor warmte zorgen, maar de 

omstandigheden toch niet erg hygiënisch geweest moeten zijn.  
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Ieder van ons kent het vertrouwde beeld van de Kerststal, waar we als 

kinderen zo gezellig met onze ouders en broers en zussen omheen 

stonden te zingen, verlangend kijkend naar de lekkere kerstkransjes en 

de mooie kaarsjes.  

Maar nu heeft dat beeld zich gemengd met de beelden op de televisie 

van vluchtelingen die door water moeten lopen, baby’s op hun 

schouders, doodvermoeid en nat neerliggend in wat stro dat 

uitgespreid ligt over de modder. Zo moet de heilige Familie ook 

ongeveer geleefd hebben in die eerste tijd rond de geboorte. De 

Familie die ook nog moest vluchten naar Egypte voor de dictator 

Herodes.  

Wij worden opgeroepen om als vrijwilligers te zorgen voor elkaar, en 

vooral voor de minsten onder ons: de zieken, de ouderen, de 

vluchtelingen, de gevangenen, de verschoppelingen. Dat is de 

boodschap van het Christuskind. Dat wij licht en hoop mogen zijn 

voor velen.  

Zalig kerstfeest  

Joost Baneke, priester 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Zalig Kerstmis                
voorspoedig en vooral gezond 2016 

De redactie 
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VAN DE VOORZITTERVAN DE VOORZITTERVAN DE VOORZITTERVAN DE VOORZITTER 

 

 

Ronden wij 2015 goed af? 

 

In deze tijd van het jaar spelen dergelijke vragen ons door het hoofd. 

Met de ‘‘K’‘ in onze naam doen wij dat zeker. Pastor Joost Baneke zal 

op 17 december ons voorgaan in de voorbereiding op ons 

geloofsmysterie van Kerstmis. Om 14.00 uur zullen wij gezamenlijk 

in de H. Familiekerk ons richten op dit blije teken van hoop en 

verwachting. 

Nu Pastoor Skiba zijn plaats in ons Parochieverband heeft ingenomen 

zal met hem op korte termijn worden overlegd hoe de bestaande 

banden tussen Parochie en onze KBO Afdeling verder inhoud zal 

worden gegeven. 

 

Waar het onze landelijke organisatie betreft is er kortelings een 

belangrijk persbericht uitgegeven. Reeds lange tijd wordt er door de 

Unie KBO op landelijk niveau intensief samengewerkt met de 

Christelijke Seniorenorganisatie PCOB. Om deze samenwerking in de 

toekomst nog effectiever te laten zijn is besloten dat de beide 

landelijke bureaus van onze Bonden als één landelijk bureau verder 

zullen gaan om tot een nog betere collectieve belangenbehartiging te 

komen. Een sterke stem van 300.000 leden! Vooralsnog blijven de 

twee verenigingen in hun huidige vorm bestaan. 

Ook hier een zeer positief toekomstgericht signaal. 

 

Ook op lokaal niveau zijn er belangrijke stappen te verwachten: 

Voor Soesterberg is het voortbestaan van de Heybergh voor de zware 

zorg van groot belang. 

Door organisatorische wijzigingen binnen de organisatie van de 

zorgverlener kwam dit voortbestaan in groot gevaar. De Soester 

Seniorenbonden hebben zich solidair verklaard met de onmiddellijk 

opgestarte actiegroep tot behoud van de Heybergh. Redelijk heftige 
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discussies zijn gevoerd die geleid hebben tot de intentieverklaring van 

betrokken partijen dat de zware zorg voor Soesterberg behouden moet 

blijven. Vóór 1 januari moeten er een viertal scenario’s worden 

gepresenteerd om deze intentie waar te kunnen maken. Uit dit 4-tal zal 

het definitieve scenario worden gekozen. 

De Soester Seniorenbonden zetten zich onder andere al jaren in voor 

het realiseren van voldoende levensloopbestendige woningen in Soest. 

Door middel van een enquête onder de leden in Soest is aangetoond 

dat hier een duidelijke achterstand bestaat. 

Rond de Raadsverkiezingen in ’14 hebben de samenwerkende bonden 

in Soest (ANBO-KBO en PCOB) een Manifest geschreven waarin de 

speerpunten van de Bonden zijn neergelegd. 

In gesprekken met de plaatselijke politiek werden de uitgangspunten 

van de enquête en het Manifest in ruime mate (h)erkend. 

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Bonden in een openbare brief aan 

het Gemeentebestuur (College van B & W en Raad) hun zorgen 

hebben uitgesproken over het invulling geven aan het oplossen van 

deze speerpunten. Het zal u ook niet zijn ontgaan dat er nogal wat 

commotie is ontstaan als gevolg van deze openbare brief. Gelukkig 

maar: dat geeft aan dat men dit onderwerp ernstig neemt en men zich 

aangesproken voelt! 

Intussen heeft er een gesprek plaatsgehad met de verantwoordelijke 

wethouder. Dit gesprek was best pittig maar er werd geluisterd naar 

elkaars argumenten. Gezamenlijk werd geconstateerd dat 

communicatie essentieel is om tot samenwerking en samen denken te 

kunnen komen. Hierover zijn afspraken gemaakt hoe hier in de 

toekomst mee om te gaan en om elkaar over en weer met grote 

regelmaat tijdens overleg te informeren. 

Wij zijn weer in overleg en, hoop doet leven zoals u weet! 

 

In deze zin wenst het Bestuur u allen een goede en plezierige maand 

december toe met inspirerende en plezierige feestdagen.  

                                                                                                                      

Frits van Wesemael 
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HONDERDEN REACTIES MELDPUNT DAG BLAUWE 

ENVELOP  

Bij ons Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ zijn 

in korte tijd al ruim 700 meldingen 

binnengekomen.  

 

Aanleiding is de mededeling van de 

Belastingdienst dat de blauwe envelop 

verdwijnt en dat geleidelijk alle post digitaal 

verstuurd wordt.  

 
Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: ‘De meldingen geven 

duidelijk aan dat er ongerustheid is ontstaan. Veel ouderen bellen of 

schrijven ons met de vraag hoe dat nu moet als zij geen internet 

hebben en de papieren post van de Belastingdienst stopt.’  

 

Ouderen kunnen eenvoudig een korte melding doorgeven. Het 

meldpunt verzamelt verontruste meldingen, maar ook berichten van 

ouderen die een oplossing hebben. Alle meldingen worden gebundeld 

en besproken met de Belastingdienst. Die heeft al toegezegd te zorgen 

voor een vangnet voor ouderen die buiten de boot vallen.  

 

Meldformulier 

Mensen die niet over internet beschikken en toch een melding willen  

doen, kunnen het meldformulier op pagina 9 invullen en opsturen.  

  

De Belastingservice Ouderenbonden is een initiatief van Unie KBO, 

ANBO en PCOB.  

Hoe kunt u een melding doen?  

Via internet: www.dagblauweenvelop.nl  
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Meldformulier: Help iemand die niet over internet      

beschikt met het meldformulier.  

Stuur dit formulier op naar: Meldpunt Dag blauwe envelop  

Postbus 325  

5201 AH ’s-Hertogenbosch.  
Schriftelijk: Naar het bovengenoemde adres.         

Telefonisch: Elke werkdag tussen 9.30 tot 12.30 uur via de    

Belastingservice Ouderenbonden,  

op nummer 0900 – 040 1437 (€ 0,10 cent per minuut). 

 

Wij verwelkomen onze nieuwe leden! 

Hartelijk welkom bij de KBO - afdeling Soest/Soesterberg/Baarn!  

U hebt er voor gekozen om onze inzet te ondersteunen en wij hopen 

dat u veel plezier zult beleven aan de activiteiten die onze afdeling 

voor u in petto heeft. Uiteraard zetten wij ons ook in om uw belangen 

te behartigen 

 

Ook de redactie heet alle nieuwe leden welkom bij de KBO 

We hopen dat u ons blad met plezier leest. Uw bijdrage tot 

verbetering van het Soester Venster 

zien we graag tegemoet. 
 

Dhr. H.J. Blom 

mevr.A.B. Blom-Fürste 

Hermes 5 3769KE Soesterberg 

Mevr. P.J.C. Breukelen-

Klarenbeek 

Insp.Schreuderlaan 15 3761 XC Soest 

Dhr. W.A. Dorresteijn 

mevr.J.J. Dorresteijn 

Amnestylaan 4 3765 EX Soest 

Mevr. R. Garia-van Nek Nijenheim 1318 3704 VD Zeist 

Mevr. A.P.van Snippenberg Honingbij 2 3666 JE Soest 
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Dag Blauwe Envelop  
Wat vindt u ervan dat u voortaan geen post meer krijgt van 

de belastingdienst, en dat alle communicatie met de 

belastingsdienst voortaan via de computer gaat?  

□ Goede ontwikkeling, ik red me wel.  

□ Goede ontwikkeling, maar ik weet niet hoe ik voortaan mijn 

belastingzaken moet  

regelen.  

□ Slechte ontwikkeling, maar ik red me wel.  

□ Slechte ontwikkeling, ik weet niet hoe ik voortaan mijn 

belastingzaken moet regelen.  

□ Andere mening:  

 

Kunt u een korte toelichting geven op uw antwoord?  

 

 

 

 

Wij zoeken enkele mensen die bereid zijn om over dit onderwerp met 

ons in gesprek te gaan. Heeft u daar geen bezwaar tegen, vul dan hier 

uw gegevens in:  

Naam:_____________________________________ 

 

Woonplaats:_____________________  

 

Telefoonnummer:____________________________  

Vul het formulier in en stuur op naar:  

Meldpunt dag blauwe envelop,  

Postbus 325, 5201 AH  ‘s-Hertogenbosch 
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BEDANKJE VAN UW BESTUUR VOOR DE EXTRA 

BIJDRAGE 

 

Ieder jaar ontvangt elk KBO lid een acceptgiro voor de betaling van 

de contributie. 

In de begeleidende brief wordt gevraagd indien mogelijk iets extra’s te 

doen zodat we in staat zijn een sluitende begroting te maken en de 

contributie niet steeds moeten verhogen om de stijgende kosten en 

afnemende subsidie te kunnen opvangen. 

We zijn dan ook zeer verheugd dat ook dit jaar weer aan ons verzoek 

is voldaan en we zowel met de extra bijdragen als de bijdragen in het 

fonds CLUB van 100 een bedrag van ruim € 1.800 hebben ontvangen. 

Dit bedrag bestaat uit veel kleine en soms ook grote bedragen. 

Middels dit bericht willen we iedere weldoener hartelijk danken voor 

zijn/haar bijdrage. 

Natuurlijk hopen we dat we ook in het volgende jaar weer uw donaties 

zullen ontvangen, zodat we in 2016 onze financiële huishouding in 

orde kunnen houden. Dus nogmaals HARTELIJK DANK!!  

 

Namens uw KBO bestuur: Toon Smits, penningmeester 

 

 

 

VERRASSING VAN DE MAAND 

DECEMBER 

 

Familie Westbroek-Leferink 

 Joh. Poststraat 160 

 3762 VR Soest. 
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 NIEUWJAARSRECEPTIE COSBO, SWOS/DE 

KLARINET EN BEWONERSCOMMISSIE ‘DE VIJVERHOF’ 
 

Op dinsdag 5 januari 2016 wordt van 14.00 uur tot 16.00 uur de 

Nieuwjaarsreceptie gehouden in OC De Klarinet, Klarinet 39. 

 

Deze receptie wordt aangeboden door het COSBO  

( Centraal Overleg Samenwerkende Ouderenbonden),  

de SWOS ( Stichting Welzijn Ouderen Soest)/ De Klarinet  

en de Bewonerscommissie ‘‘De Vijverhof’‘. 

 

Evenals voorgaande jaren is deze gratis en toegankelijk voor iedereen.  

Het is dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wensen uit te 

wisselen. 

 

De Gerardus dagkalender van 2016 

is voor 6.75 euro verkrijgbaar bij: 

Dhr. G.T. Hagen 

Hartweg 45 

3762 SC te Soest 

035-6021441 

Ook is deze verkrijgbaar na de 

kerstviering van 17 december 2015 
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LIEFSTE, GAAN WE LATTEN OF ZULLEN WE TROUWEN? 

 

Vroeger trouwde je en was de zaak 

juridisch in één keer geregeld. Een 

huwelijk biedt nog steeds de beste 

bescherming wanneer het gaat om erven, 

de extra AOW en de ANW en het 

huurcontract van de woning. 

Veel ouderen, die weer vlinders in de 

buik hebben en al een huwelijk achter de 

rug, denken vaak: voor mij hoeft al die 

poespas van een groot feest niet meer. Zij 

gaan ‘‘latten’‘ (living apart together). Wanneer latten de relatie 

hechter maakt willen vooral ouderen toch gaan samenwonen en dan 

breekt er een periode aan die vergelijkbaar is met het huwelijk. Er zijn 

paren die meer dan 25 jaar samenwonen zonder enige vorm van 

registratie of een samenlevingscontract. Juist daarin schuilt het venijn 

voor de nabestaande! 

Deze mensen zijn zich niet bewust van hun juridische positie als 

achterblijvende partner. 

Want hoe gaat dat? 

Je wordt verliefd, na een tijdje trek je bij hem of haar in, deelt het bed, 

de koelkast, de kinderen en kleinkinderen, de aankopen en de 

spaarrekening. Dat die vanzelfsprekende genegenheid pas officieel 

bestaat, dat die al even vanzelfsprekende materiële genoegens pas echt 

van allebei zijn wanneer dit alles zwart op wit staat met een 

handtekening van de notaris eronder, daar staan mensen niet altijd bij 

stil. Liefde maakt blind.  

Wees u bewust van de mogelijke gevolgen wanneer 

niets officieel geregistreerd is. Dat bij overlijden van 

de partner opeens de familie naar voren kan komen 

en de geliefde nabestaande dan het nakijken heeft. 

Ook kinderen die vanwege de nieuwe geliefde van 

de overledene nooit meer naar hem of haar 

omgekeken hebben, zijn dan erfgenaam. 
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KENNISMAKING MET SPORT VOOR (JONGE) SENIOREN 

Wilt u ook eens kijken of meedoen bij? Dit is de kans om in de 

komende periode eens kennis te komen maken. Sport en bewegen?  

Veel mensen zeggen dat bewegen goed is, het maakt je spieren sterk, 

zorgt voor een betere balans, je maakt een stofje aan in je hersenen 

wat je plezier geeft, het daagt je uit en helpt bij geheugenproblemen. 

Er zijn genoeg redenen om te bewegen.  

Als u nog aarzelt, kunt u in dit najaar meedoen door de 

kennismakingsdagen bij de SWOS.  

U kunt een kijkje nemen en meedoen bij Sport en Spel, Yoga, 

Werelddans, Pilates en Bewegen op muziek. Zoek iets wat bij u 

past. 

In Soesterberg kunt u deelnemen aan Sport en Spel op maandag 

9.30 uur op 30 november, 7 december en/of 11, 18 januari in de 

Banninghal 

Voor Yoga Soesterberg kunt u terecht op dinsdag 11.30 uur op 1 en 8 

december en/of 12 en 19 januari 11.30 uur Rademakerstraat 27a.  

 

Bewegen op muziek in OC De Drie Eiken op maandag 13.30 uur op 

30 november, 7 december en op 11 en 18 januari 

 

Pilates in OC De Drie Eiken op woensdag 10.00 uur op 2, 9 

december en op 13, 20 januari 

 

Werelddans in OC De Drie Eiken op donderdag 19.00 uur op 3, 10 

december en op 14, 21 januari. 

Voor alle activiteiten geldt: u kunt binnenlopen, meedoen, bij elke 

activiteit is een docent waar u zich kan aanmelden en eens kan kijken 

of dit iets is wat bij u past. Kosten € 2 per keer. 

Bij de docent kunt u uw bijdrage voor deelname betalen. 

Succes en vooral ook veel plezier!!!! 
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BESTE BRIDGELIEFHEBBER, 

 

Voor de achttiende achtereenvolgende keer organiseren we de 

bridgedrive ‘SAMEN 100’. Deze zal plaatsvinden op zondag 10 

januari 2016 om 13.00 uur in het Ontmoetingscentrum ‘De 

Klarinet’, Klarinet 39 te Soest.  

Afgelopen jaren werd het maximum van 64 paren in een vroeg 

stadium bereikt.  

 

Omdat we regelmatig een groot aantal potentiële deelnemers teleur 

moesten stellen, is er ook deze keer geen inschrijvingslijst. Omdat we 

beschikken over uw e-mail adres, kunnen we u rechtstreeks als eerste 

bereiken.   

Als u wilt deelnemen, kunt u zich nu al rechtstreeks aanmelden. Dit 

kan telefonisch (tel: 035 6025755) of (nog liever)  

per e-mail  eikenlaan03@gmail.com. Wacht niet te lang met 

aanmelden want 64 paren is het absolute maximum. Graag zien wij 

uw aanmelding op korte termijn tegemoet. 

Met vriendelijke groeten,  

namens de K.B.O. Soest/Soesterberg/Baarn, 

Math Elissen, Eikenlaan 3, 3768 ES Soest  
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                           KBO 

 

 

 

 

 

 

18DE KEER ‘‘SAMEN 100’‘ 

 

(Een paar moet samen tenminste 100 jaar oud zijn) 

Zondag 10 januari 2016 

‘‘De Klarinet’‘ Soest 

Aanvang 13.00 uur 

Zaal open vanaf 12.30 uur 

Kosten € 10,00 per paar 

(Te voldoen aan tafel) 

Gratis kopje koffie of thee 

Indeling volgens loting 

Aanmelden: ·via e-mail: eikenlaan03@gmail.com 

Telefonisch: 035 6025755 
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Maar ‘ hoe weet je dat je ouder wordt?’ 

• Alles is verder weg dan vroeger, het is tweemaal zover naar de 

hoek en ik heb gemerkt dat ze er een heuvel in hebben 

gemaakt. 

• Ik heb het maar opgegeven te rennen naar de bushalte om de 

bus te halen. Hij vertrekt trouwens toch eerder dan vroeger en 

bovendien  heb ik de indruk dat ze trappen steiler maken dan 

jaren geleden. 

• Heb je gemerkt dat ze de krant in een kleinere letter drukken? 

Het heeft ook geen zin iemand te vragen deze voor te lezen, 

want iedereen praat tegenwoordig zo zacht dat ik het 

nauwelijks kan verstaan. 

• Het materiaal van de kleding wordt ook zo krap, vooral rond 

het middel en de heupen. 

• Zelfs de mensen veranderen, ze zijn veel jonger dan wij toen 

we nog zo jong waren. Van de andere kant zijn mensen van 

mijn leeftijd veel ouder dan ik. 

• Gisteren kwam ik een oude vriendin tegen. Ze was zo oud 

geworden, dat ze me niet meer herkende. 

• ’s Avonds moest ik nog aan dat arme mens denken, terwijl ik 

mijn haren stond te kammen. 

• Ik zag mezelf in de spiegel en dacht ‘Verhip, de spiegels zijn 

ook niet meer van zo’n goede kwaliteit als vroeger’. 
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN OOK 

AANWEZIG OP DE CULTUURPLUSDAG 2015 IN DE 

SPEELDOOS TE BAARN 

Donderdag 22 oktober jl stond Theater de Speeldoos Baarn in het 

teken van de CultuurPlusDag. Deze culturele dag gericht op de 

‘plussers’ uit Baarn en omgeving, bood een gevarieerd programma.  

De dag begon met de film ‘Mr. Holmes’ in de grote zaal, aansluitend 

was een gezamenlijke lunch. Rond lunchtijd hadden alle bezoekers 

rustig de tijd om kennis te maken en informatie op te doen van onder 

meer de seniorenbonden ANBO, KBO en PCOB, Dagkoor Baarn en 

de Stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn. Iedere bezoeker aan 

de informatiemarkt ontving een tasje met informatie en enkele gadgets 

van de seniorenbonden. 

Na de lunch konden alle 

bezoekers deelnemen aan 

een van de acht 

workshops van 1,5 uur in 

alle zalen van het theater. 

Er was keuze uit acht 

workshops, waaronder 

‘Bewegen met Sociaal 

Vitaal’ door Wim den Blanken van SBSB.  

De dag werd afgesloten met een theaterconcert verzorgd door Gerrie 

van der Klei, Frans Mulder en pianist Daan Herwig.  

De Cultuurplusdagdag werd door ongeveer 120 mensen bezocht. Veel 

van de aanwezigen toonden belangstelling voor de activiteiten van de 

aanwezige seniorenbonden. 
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DAGKOOR BAARN ZOEKT NIEUWE LEDEN 

Wilt u zingen bij Dagkoor Baarn? 

Dagkoor Baarn voor mannen en vrouwen 

We zingen elke donderdagochtend in lokaal 4 van Theater de 

Speeldoos te Baarn van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Het koor is een gemengd koor dat bestaat uit 32 enthousiaste leden. 

De koorleden zingen voor hun plezier, maar willen anderen graag mee 

laten genieten. Daarom treedt het koor 3x per jaar op voor vrienden en 

kennissen en in verzorgingshuizen. 

Het repertoire varieert van musical tot Bach en van volksmuziek tot 

chansons’‘.  Eenstemmig of meerstemmig voor elke smaak zit er wel 

een muziekstuk bij. De keuze van het repertoire wordt afgestemd op 

de mogelijkheden van de leden van het koor. De repetities beginnen 

steeds met enkele stem- en ademhalingsoefeningen. Zangervaring of 

notenkennis is niet nodig. 
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Contact opnemen met Dagkoor Baarn? 

Bezoek ons en ervaar zingen! Kom eens luisteren en een kopje koffie 

drinken in onze gezellige pauze. Of zingt u de eerste drie repetities 

gratis mee om te ervaren of u het zingen in een koor leuk vindt. 

Informatie: Els Leen 06-50492896 of Joke van der Lende: 06-

51403299 

Website: www.dagkoorbaarn.nl 

Email: dagkoorbaarn@gmail.com 

 

’s Werelds makkelijkste quiz 

Je hebt maar 4 goede antwoorden nodig om te slagen 

 
1. Hoe lang duurde de honderdjarige oorlog? 

 

2. In welk land worden Panama hoeden gemaakt? 

 

3. In welke maand vieren de Russen de Oktober revolutie? 

 

4. Waar wordt een kamelen- haren borstel van gemaakt? 

 

5. Naar welk dier zijn de Canarische eilanden genoemd? 

 

6. Wat was de voornaam van Koning George VI? 

 

7. Waar komen Chinese kruisbessen vandaan? 

 

8.  Wat is de kleur van een black-box in een vliegtuig? 

Check uw antwoorden op  pagina 21 



 20

SELECTIE ACTIVITEITEN ONTMOETINGSCENTRA 

Onderstaande gegevens hebben wij als extra activiteiten van de 

ontmoetingscentra ontvangen 

 

De Drie Eiken, Dorpsplein 18 Soesterberg tel: 0346 351402 
vr.  11dec. 12.30 uur Open eettafel kosten € 6,50 

zo. 13 dec. 13.30-16.30 uur Bridge, Soesterberg bridgeclub 

do. 17 dec. 09.30-11.30 uur Mode uitverkoop, Kerkhof’s Modehuis. 

vr. 18 dec. 12.30 uur Open Eettafel kosten € 6,50  

vr. 18 dec. 19.30 uur Kerstbingo € 4,50 per kaart 

zo. 20 dec. 17.00 uur Kerstdiner kosten € 18,00 aanmelden en betalen 

t/m 11 december 

vr. 25 dec.  Gesloten 

za. 26 dec. 13.00-17.00 uur Open onder voorbehoud 

do. 31 dec. 19.30 uur Oudejaarsavond 

vr.  1 jan.  Gesloten 

di.  5 jan. 12.30 uur Stamppottenmaaltijd kosten € 6,50 aanmelden  

en betalen t/m 31 december bij DDE. 

do.  7 jan. 10.00 – 11.30 uur  Nieuwjaarsreceptie 

vr.  8 jan 12.30 uur Open Eettafel, kosten € 6,50 aanmelden en 

betalen uiterlijk 18 december 

zo. 10 jan. 13.30-16.30 uur Bridge Soesterberg bridgeclub 

vr. 15 jan. 12.30 uur Open Eettafel, koste € 6,50 aanmelden en 

betalen uiterlijk 18 december 

vr. 15 jan. 19.30 uur Bingo kosten € 4,50 per kaart zaal open 18.45 u 

vr. 22 jan. 12.50 uur Open Eettafel, koste € 6,50 aanmelden en 

betalen uiterlijk 8 januari 

 

Klaarwater. Wiardi Beckmanstraat 475 Soest tel: 035 6010607 
wo. 16 dec. 12.30 uur Kerstbrunch, aanmelden 

do. 17 dec. 10.00 uur  Kerstkoffie, met koor Eigenwijs 

do.. 17 dec. 13.30 uur Bingo in kerstsfeer 

do. 24 dec. ‘s middags Gesloten 

vr. 25 dec.  Gesloten 

do. 31 dec. ‘s middags Gesloten 

vr.  1jan.  Gesloten 

ma.  4 jan. 14.00-16.00 uur Nieuwjaarsreceptie 
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De Klarinet, Klarinet 39 Soest tel: 035 6023139 
di.  8 dec. 12.30 uur Gezamenlijke maaltijd 

vr. 11 dec. 14.00 uur Bingo De Klarinet 

vr. 18 dec. 10.00-12.00 uur Kerstoptreden van het Vijverhofkoor 

zo. 20 dec. zie infobord Kerstmaaltijd 

do. 24 dec.  Gesloten 

vr. 25 dec.  Gesloten 

do. 31 dec. ‘s middags Gesloten 

vr.  1 jan.  Gesloten 

zo.  3 jan. 13.30-16.30 uur Kaartmiddag 

di.  5 jan. 14.00-16.00 uur Nieuwjaarsreceptie 

vr.  8 jan. 14.00 uur Bingo De Klarinet 

di. 12 jan. 12.30 uur Gezamenlijke maaltijd 

    

Iedere donderdag van 13.30 – 16.30 uur Klarinetsoos: klaverjassen, sjoelen 

Mah Jong en andere spelletjes. Bingokaarten € 4,50 per stuk. Kosten 

maaltijd € 6,50  

 

Antwoorden ’s Werelds gemakkelijkste quiz 
 

1. Hoe lang duurde de honderdjarige oorlog? 

     * 116 jaar 

2. In welk land worden Panama hoeden gemaakt? 

     * Ecuador 

3. In welke maand vieren de Russen de Oktober revolutie? 

     * November 

4. Waar wordt een kamelen-haren borstel van gemaakt? 

     * Stinkdieren-vacht 

5. Naar welk dier zijn de Canarische eilanden genoemd? 

     * Honden 

6. Wat was de voornaam van Koning George VI? 

     * Albert 

7. Waar komen Chinese kruisbessen vandaan? 

     * Nieuw Zeeland 

8.  Wat is de kleur van een blackbox in een vliegtuig? 

      * Oranje 
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KBO ACTIVITEITENAGENDA 

 

 

 KBO SOOS 

Iedere woensdag 13.30-16.30 uur ‘Klaverjassen en Bridgen in 

‘De Klarinet’ Klarinet 39, Soest 

Op 23 en 30 december is er geen Soos!  

 

do. 17 december Kerstviering H. 

Familiekerk 

Aanvang 14.00 uur 

vr. 18 december 

Kerstreis KBO 

 

Kaarsjesavond en  Kerstmarkt 

in de Orchideeënhoeve in 

Luttelgeest 

Vertrek 13.00 uur 

Thuiskomst 22.15 uur 

di. 5 januari 14.00-16.00 uur Nieuwjaarsreceptie COSBO, 

SWOS/De Klarinet en 

Bewonerscommissie  

‘De Vijverhof’ 

 

zo. 10 januari 13.00 uur ‘Samen 100 Bridgetoernooi’ 

‘De Klarinet’ 

 

 

Informatie over de busreizen bij de Reiscommissie: 

Mevrouw C. Smeele   Telefoon 035 – 6022969 

Mevrouw Y. Dijkhuis Telefoon 035 – 6027504 
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BELANGRIJKE TELFOON NUMMERS 
Hulpdienst Soesterberg 035 609 0014 

Zorgloket / WMO loket 035 609 31 55 

Senioren voorlichting 035 602 79 97 

SWOS 035 602 36 81 

Klusjesdienst Soest 035 602 36 81 

Seniorenbus 035 601 91 90 

Ouderenadviseur Beppie Pouw 

Tel. spreekuur maandag 09.00-10.00 uur 

035 602 36 81 

COSBO Y.M.H. Dijkhuis-Blessing, Secretaris  035 602 75 04 

Zorgbemiddeling Baarn – Soest 035 60363 63 

Rode Kruis Vrijwilligers Centrale. Voor alle 

hulpvragen. 

Bereikbaar op werkdagen van 09.30 – 11.00 uur. 

035 60311 19 

Steunpunt mantelzorg 035 60931 55 

Lotgenotengroepen van mantelzorgers voor mensen 

met dementie en chronische ziekten 

035 60236 81 

Tegen Vereenzaming 035 60236 81 

WMO meldpunt dinsdag en vrijdag 10.00-1200 uur 035 60192 89 

Maaltijden, warm, koelvers of vriesvers 035 58853 88 

Personenalarmering 035 60141 14 

Keuringsartsen voor rijbewijzen  

R.J. Kaarsgaren huisarts, Brugakker 1613 3704 WK 

Zeist bellen dinsdag - donderdag - vrijdag 11.–14.00 

uurtarief € 30 

06 28701055 

Dokter. van de Berg, Utrecht  

bellen tussen 10.00 en 16.00 uur 

030 2892755 

Dokter. Di Maio Hoefbladhof 20, 3991 GH Houten 030 2946997 

Dokter S.R. Sandelowsky Molenweg 13 

3755 BC Eemnes, bellen dagelijks’.  

Nu ook in ‘De Vijverhof 

06 24203535 

Rijbewijskeuringen 

Het Brandpunt Oude Utrechtseweg 4A Baarn of 

Laanstraat 74 Soest afspraak kosten € 35 

088 2323300 

of 

www.regelzorg.nl 

Dokter R.M.F. Sadiek (voormalig adviseur CBR) 

Verpleeghuis Marienburg Burg.Grothestraat 80 

Kosten € 32,50 

06 10444535 
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WIE – WAT – WAAR IN DE KBO SOEST–SOESTERBERG EN BAARN 

Bestuur    

Voorzitter G.G.M. van Wesemael 035 6018416 ggmvanwesemael@hetnet.nl 

Vice voorzitter T. Stoop 035 5446299 theostoop@kpnmail.nl 

(kandidaat)Secretaris E.W. Heideman 035 6015556 e.heideman@hccnet.nl 

Vice Secretaris C. Smeele 035 6022969 cj.smeele@casema.nl 

Penningmeester A.G. Smits 035 6016618 ag.smits@kpnplanet.nl 

Bestuursleden A.F.M.Borgts-vanSchaik 035 6013848 gborgts@planet.nl 

 Y.M.H.Dijkhuis-Blessing  0356027504 yvonnedijkhuis@hotmail.com 

 H.Wijn 0644594158 herman.wijn@ziggo.nl 

    

Contactpersonen    

Leden werving A.F.M. Borgts- van Schaik 0356013848 gborgts@planet.nl 

Leden administratie A.L.B. Simonis 035 6019920 antonsimonis@casema.nl 

COSBO G.G.M. van Wesemael 

Y.M.H. Dijkhuis-Blessing 

T.Stoop 

035 6018416 

035 6027504 

0355446299 

ggmvanwesemael@hetnet.nl 

yvonnedijkhuis@hotmail.com 

theostoop@kpnmail.nl 

KBO-soos A.G. Smits 035 6016618 ag.smits@kpnplanet.nl 

Liturgie B.Koelink-van Velsen 035 6015918 koelink@hetnet.nl 

Bridgen C. van Schalkwijk 035 6025222 cvs04@ziggo.nl 

Klaverjassen G. van Soest 0356021407 truusvansoest@versatel.nl 

PBO Radio Soest Via COSBO   

Reizen C. Smeele 035 6022969 cj.smeele@casema.nl 

 Y.M.H.Dijkhuis-Blessing 035 6027504 yvonnedijkhuis@hotmail.com 

SWOS-contact Via COSBO   

Webmaster T.Stoop 0355446299 theostoop@kpnmail.nl 

Soester Venster    

Redactie G. Sloothaak 035 6020768 g.sloothaak@casema.nl  

 Y.M.H.Dijkhuis-Blessing 035 6027504 yvonnedijkhuis@hotmail.com 

Verspreiding P. Roest 035 6020930 jan.rita.roest@ziggo.nl 

VOA ( Vrijwillige 

Ouderen Adviseur) 

R. Roelants 035-8878563 riaroelants@live.nl 

 

SECRETARIAAT - LEDENADMINISTRATIE KBO 

Postadres: KBO, afdeling Soest/Soesterberg 

Ter attentie van: ( degene die u wilt schrijven) 

Postbus 139 3760 AC Soest 

BANK: RABO SOEST Banknummer: NL71RABO 035.99.78.290 

Ten name van: KBO Soest 

 

 


