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Met instemming van het bestuur kan de redactie aanpassingen doen

VAN DE VOORZITTER
2 0 1 6!
Uw bestuur wenst u allen van harte een Zalig Nieuwjaar!
Dat dit nieuwe jaar ons gezondheid mag brengen. Wij hopen dat 2016
voor u een gunstig jaar mag worden en dat uw goede voornemens
mogen worden gerealiseerd. Voor het grootste deel hebben wij dit
natuurlijk in eigen hand, maar met de ‘genade meewerken’ is daarbij
zeker zo belangrijk. Wij moeten natuurlijk wel realistisch blijven en
ons realiseren dat een 100 % score veelal niet haalbaar zal zijn.
Belangrijk is het om in eerlijkheid van onszelf te kunnen zeggen dat
wij er alles aan hebben gedaan om tot een goed resultaat te komen. En
dat wensen wij u van harte toe.
Terugkijkend op het afgelopen jaar mogen wij dankbaar constateren
dat wij een geslaagd 30-jarig jubileum hebben mogen vieren. De opzet
om met name de Jonge Senioren te bereiken door het organiseren van
een speciaal op hen gerichte bijeenkomst mag geslaagd genoemd
worden. De zaal van de Rank was uitstekend gevuld, de interesse was
duidelijk voelbaar en de stemming meer dan uitstekend. De inbreng
van Kees Wantenaar en Hans Kruiswijk heeft er veel toe bijgedragen
dat het belang van het werk van de Seniorenbonden zeker ook voor de
Jonge Senioren zeer goed over het voetlicht is gekomen. Veel
positieve reacties waren het gevolg.
Aan het einde van 2015 kwamen de koepels van KBO en PCOB tot
het besluit om op landelijk niveau samen te gaan. Dit zal betekenen
dat vanuit één, landelijk, bureau zal worden gewerkt en er effectiever
en onze belangen met meer slagkracht kunnen worden behartigd.
Hiervoor heeft men tevens 5 speerpunten aangegeven: Langer thuis
wonen, Koopkracht, Digitalisering, Veiligheid en Zingeving.
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Van groot belang is echter dat men duidelijk heeft uitgesproken dat
voor de beide organisaties de Afdelingen de basis zullen blijven
vormen, waarmee wordt aangegeven hoeveel belang wordt gehecht
aan het werk en de belangenbehartiging op lokaal niveau !!!
Voor 2016 zijn er, zoals in 2015, geen feesten te organiseren maar
hebben wij als Bestuur belangrijke zaken op ons bordje liggen.
Extra aandacht moet worden besteed aan overleg met de Gemeente via
het samenwerkingsoverleg van de Bonden (COSBO).
Het oplossen van de problemen rond de Heybergh in Soesterberg en
het blijven benadrukken van noodzakelijke invulling van de
speerpunten van de Bonden op het gebied van Wonen, Welzijn en
Zorg vergen veel tijd en aandacht.
Intern is de secretariaatsvacature gelukkig ingevuld, maar er moet nog
gezocht worden naar opvolging voor de Evenementencommissie.
Met de opvolger van Pastoor Huitink, Pastoor Skiba, is een uitermate
plezierig contact geweest en kan de goede samenwerking tussen
Parochie en KBO worden voortgezet.

Toon Smits had vorig jaar al aangekondigd dat hij, na zo vele jaren,
zou stoppen als Bestuurslid/Penningmeester. Omdat de
secretarisfunctie nog niet was ingevuld wilde hij het Bestuur niet in de
steek laten en zou hij nog een jaar doorgaan. Nu dat probleem
inmiddels is opgelost treedt hij daadwerkelijk terug en zullen wij deze
fantastische collega zeer node missen. Ons rest heel, heel veel dank!
Voor mijzelf zal 2016 op een iets andere wijze worden ingevuld. Mijn
eerste Bestuurstermijn van 4 jaar is nu afgelopen. Tijdens de ALV
eind maart ben ik dan wel herkiesbaar, maar niet meer als voorzitter.
Kort na de ALV hoop ik mijn 80ste levensjaar af te ronden en wordt
het tijd om wat gas terug te nemen en meer tijd en aandacht te kunnen
gaan besteden aan het thuisfront.
In het komende Soester Venster zullen de Heren Theo Stoop, Ed
Heideman en Wim van Ruth zichzelf presenteren als respectievelijk
beoogd Voorzitter, beoogd Secretaris en beoogd Penningmeester.
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Vooruitkijkend zal het in 2016 niet anders zijn dan in de afgelopen
jaren; er blijft een hoop te doen en u kunt op ons rekenen.
Frits van Wesemael

Steeds meer senioren
verdwijnen spoorloos op
het internet.
Ze hebben op ‘alt’ en
‘delete’ gedrukt.
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VOORAANKONDIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING
KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN

Dinsdag 29 maart 2016
Plaats: O.C. ‘De Klarinet’
Aanvang: 14.00 uur.
Zaal open vanaf 13.30 uur.
BLAUWE ENVELOP: STAND VAN ZAKEN
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donderdag 24 december 2015

Verdwijnt hij nu wel of
niet, die blauwe envelop?
En hoe zit het met de
mensen die geen computer
of toegang tot internet
hebben?

Velen ergerden zich groen en geel. Een enkeling ging over de rooie.
Sommigen werd het zwart voor de ogen. En dan hebben we het niet
over het Koningslied, maar over de campagne ‘Vaarwel blauwe
envelop’ van de Belastingdienst.
De Belastingdienst kondigde ruim een maand geleden aan dat de
papieren belastingaangifte nog maar één jaar zou bestaan. Het leverde
veel bezorgde reacties op, ook bij SeniorWeb en de ouderenbonden.
De onrust was voor de Nationale Ombudsman aanleiding een
onderzoek te starten. We zijn nu een paar weken verder en de
Belastingdienst heeft gereageerd op vragen van de Ombudsman.
Bovendien heeft staatssecretaris Wiebes in een Kamerdebat afgelopen
donderdagavond 17 december een toelichting gegeven op de situatie.
Alle reden dus om de stand van zaken voor u op een rij te zetten.
Aanleiding
Op 14 oktober 2015 startte de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’.
Aanleiding voor de campagne is de ‘Wet elektronisch
berichtenverkeer Belastingdienst’. Deze wet ging 1 november 2015
van kracht. Een korte samenvatting van de wet: u krijgt op termijn
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alleen nog elektronische post van de Belastingdienst. Ook het invullen
van aangiftes en toeslagformulieren kan uitsluitend nog digitaal in de
toekomst. De eerste brief die volledig digitaal wordt, is de
voorschotbeschikking Toeslagen. De aangifte 2016 wordt nog wel
zowel op papier als digitaal verstuurd. Maar in 2017 is ook deze alleen
nog maar digitaal te gebruiken (enkele uitzonderingsgroepen
daargelaten zoals kinderen onder de veertien jaar en mensen die onder
curatele staan). Weer kort samengevat: na komend jaar valt er geen
blauwe envelop meer bij u op de mat. Alles moet digitaal. Tenminste,
zo kwam het op de burger over.
Weerstand
De berichtgeving levert veel onrust op. Wat moeten de mensen die
geen computer hebben of geen internetervaring? Moeten ze dan
verplicht op computerles en een apparaat aanschaffen? Nee, zegt de
Belastingdienst. Zij kunnen bijvoorbeeld naar de bieb waar computers
staan of een vertrouwd persoon machtigen om voor hen de
belastingaangifte te doen. Maar op deze manier kun je mensen niet
afschepen, vindt de Nationale Ombudsman en ook de Tweede Kamer.
Stand van zaken
Naar aanleiding van deze kritiek heeft de Belastingdienst een paar
punten aangepast en verduidelijkt. Dus hoe zal het gaan de komende
jaren?
1. Aangifte
De Belastingdienst wil in de komende vijf tot zeven jaar de blauwe
envelop vervangen door elektronische post. Maar, in de woorden van
staatssecretaris Wiebes, 'we hebben geen vliegende haast en geen
gouden einddatum.' Verder heeft de staatssecretaris gezegd dat voor
bepaalde mensen maatwerk mogelijk blijft, tijdens de geleidelijke
invoering van het elektronische berichtenverkeer van de
Belastingdienst. Wat betekent dit concreet? Uit gesprekken die
SeniorWeb met de Belastingdienst heeft gehad komt naar voren dat
wie het zogeheten P-biljet nu nog per post krijgt, deze op papier blijft
ontvangen de komende jaren. Dit totdat hij of zij zelf overstapt naar
een digitale aangifte.
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2. Toeslagen
Staatssecretaris Wiebes heeft daarnaast toegezegd dat de definitieve
beschikking over toeslagen in ieder geval de eerste helft van 2016 ook
nog per post wordt verstuurd. Betrokkenen moeten immers tijdig
reageren als zij het niet eens zijn met een beschikking.
Conclusie
Komend jaar verandert er dus weinig: zij die tot nu toe alles via de
papieren post deden, kunnen dat ook komend jaar blijven doen. En
ook na 2016 blijft de belastingaangifte nog wel op papier beschikbaar
voor de mensen die hem tot nu toe altijd op papier invulden. Wat er
verder gaat gebeuren, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar
doordat de staatssecretaris heeft benadrukt 'geen vliegende haast en
geen gouden einddatum' te hebben, mogen we concluderen dat er
verder naar een oplossing wordt gezocht voor diegenen die het zonder
digitale middelen moeten stellen.
Bron: SeniorenWeb
################################
Het leven is hard
Deze morgen zat ik op een bank in het park naast een
zwerver.
‘Vorige week had ik nog alles.’ zei hij.
‘Een kok maakte mijn eten klaar, mijn kamer werd gepoetst,
mijn kleren werden gewassen en ik had een dak boven het
hoofd.’
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg ik, ‘Drugs? Gokken? Een vrouw?’
‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik werd gewoon vrijgelaten uit de
gevangenis.’
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KEUKENTAFELGESPREK
Het keukentafelgesprek is het gesprek waarbij u samen met de
gemeente of het sociaal wijkteam bespreekt welke zorg u nodig heeft
en hoe deze zorg het beste vormgegeven kan worden.
Om de juiste zorg te krijgen, is het daarom van belang dat u zich goed
voorbereidt op dit gesprek. Hierbij 10 tips voor een goed gesprek.
1. Vraag bij uw gemeente om een heldere uitleg van de procedure
rondom het keukentafelgesprek
2. Stel zelf een persoonlijk plan op en laat u hierover adviseren door
een onafhankelijke cliëntondersteuner. Iemand die bekend is bij de
gemeente, maar u kunt ook zelf naar iemand op zoek gaan. Het kan
hierbij bijvoorbeeld gaan om een Vrijwillige Ouderen Adviseur.
Dingen om over na te denken bij het maken van het plan:
-wat kunt u nu en eventueel op langere termijn nog zelf en wat wilt u
blijven doen?
-overleg vooraf met uw mantelzorgers (familieleden, kennissen,
buren) of zij bereid zijn u te helpen zolang u hulp nodig heeft.
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-doe u niet gezonder of sterker voor en leg eventuele medische
verklaringen/prognoses klaar die iets over uw ziekteverloop zeggen
-denk goed na over wat voor soort ondersteuning u nodig heeft om
langer zelfstandig thuis te blijven wonen
3. Neem een adviseur mee naar het gesprek en zorg ervoor dat een
eventuele mantelzorger ook aanwezig is. Want ook de mantelzorger
heeft recht op ondersteuning
4. Vraag na wat het beleid van de gemeente rond de eigen bijdrage is.
Soms is de eigen bijdrage zo hoog dat het voordeliger is om het zelf te
regelen. De gemeente mag niet afwijzen op grond van inkomen of
vermogen.
5. Als de gemeente u benadert om telefonisch een keukentafelgesprek
met u te houden dan heeft u het recht dit te weigeren. U kunt dan het
beste vragen om daadwerkelijk bij u aan de keukentafel het gesprek te
komen houden.
Voordelen van dit gesprek bij u aan huis zijn:
- U wordt niet overvallen.
- U kunt er rustig over nadenken.
- U kunt steun vragen om bij het keukentafelgesprek aanwezig te zijn.
-U heeft recht op een schriftelijk verslag van het gesprek. Zo kunt u
ook nakijken of de situatie goed in beeld is gebracht en wat de
concreet gemaakte afspraken zijn.
6. Dien een goed onderbouwde aanvraag in bij het college van
burgemeesters en wethouders
7. Zorg dat je op de hoogte bent van de procedure van bezwaar en
beroep
8. Ga goed onderbouwd in bezwaar bij de gemeente
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9. Informeer de gemeente tijdig als de omstandigheden aanmerkelijk
zijn veranderd
10. Ga in gesprek met de gemeente over aanpassing van de
maatschappelijke ondersteuning
De Vrijwillige Ouderen Adviseur voor de KBO Soest-SoesterbergBaarn is Ria Roelants. Mocht u nog vragen hebben of wilt u
assistentie van Ria bij een keukentafelgesprek, neem dan contact op
met haar via telefoonnummer 035-8878563 of mail naar
riaroelants@live.nl
Word ook lid van de KBO. Ruim 190.00 mensen gingen u al voor!
WAT IS UW REDEN OM LID TE WORDEN?

•

dat iemand voor mij opkomt

•

gratis het mooie magazine Nestor (10x per jaar)
op papier en op tablet!

•

dat ik leuke nieuwe mensen ontmoet

•

de activiteiten van mijn plaatselijke afdeling

•

de vele kortingen en voordelen

•

de hulp bij het invullen van mijn belastingaangifte

•

dat ik altijd vragen kan stellen aan de service- of ·
juristentelefoon

•

de speciale collectieve 50plus-zorgverzekering
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HELP!!
HET VIJVERHOFKOOR ZOEKT LEDEN.
Het Vijverhofkoor heeft rond de kerst twee prachtige concerten
gegeven. Hopelijk zijn dat niet de laatste, want …. het koor bestaat
helaas nog maar uit negen leden. Dus er bestaat dringend behoefte aan
nieuwe zangers. Zo’n klein koor loopt de kans opgeheven te worden,
en dat zou ontzettend jammer zijn.
De mensen die er zingen doen dit met veel plezier. Het programma is
zeer gevarieerd met liederen van Schubert, Mozart tot volksliedjes.
We zingen in ‘De Klarinet’ op vrijdagmorgen van 09.45 tot 11.30 uur,
met natuurlijk een koffiepauze
Wordt lid en help ons te blijven bestaan!!
Interesse, bel dan Riena Verschuren (promotor) 035 6014259
Met vriendelijke groet,
Sylvia Schijve, koorleidster/dirigent

VERRASSING VAN DE MAAND JANUARI
Mevr. M.C.P.Walter-vd Togt
Soesterbergsestraat 106
3768 EL Soest
VERRASSING VAN DE MAAND
FEBRUARI
Heer G.W. van Roomen,
Grote Melmweg 10,
3764 AZ Soest
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BERTUS EN IKKY VAN DE BEDUM, ALSMEDE GERRIT
SLOOTHAAK GESTOPT MET BEZORGEN NESTOR EN
VENSTER
Bertus en Ikky van den Bedum hebben een groot aantal jaren de
Nestor en het Soester Venster op zorgvuldige wijze bezorgd in een
wijk in de omgeving van de Eigendomweg. Per 1 januari 2016 zijn zij,
om voor hen moverende redenen, gestopt met de bezorging. Voor de
lange periode dat Bertus en Ikky de bladen hebben rondgebracht wil
ik hen hartelijk bedanken. De nieuwe bezorger in de genoemde wijk is
mevrouw Henny van de Wardt. Henny heeft zich, na een oproep in
een vorige uitgave van het Soester Venster, opgegeven dat zij wel een
wijk voor bezorging voor haar rekening wilde nemen. Fijn dat de
opengevallen plek direct kan worden ingenomen door een nieuwe
loper.
Naast Bertus en Ikky heeft ook Gerrit Sloothaak, redacteur van het
Soester Venster, te kennen gegeven met ingang van 1 januari 2016 te
willen stoppen met de bezorging van de Nestor en het Venster.
Vanzelfsprekend wil hij er van verzekerd zijn dat zijn wijk kan
worden overgedragen aan een nieuwe loper. Graag wil ik ook Gerrit
hartelijk bedanken voor de lange tijd waarin, en de zorgvuldige wijze
waarop, hij de bladen heeft bezorgd bij onze leden. Tresi Koster is
bereid gevonden de wijk van Gerrit over te nemen; ook zij heeft zich
na een oproep in het Venster aangemeld om een wijk voor haar
rekening te willen nemen.
In de toekomst zullen er lopers zijn die na jarenlange bezorging willen
stoppen met hun werk. Het zou mooi zijn als zich nu al leden opgeven
om de vacatures, die er dan gaan ontstaan, willen gaan invullen. Een
ieder die dit ziet zitten, wil ik vragen hiertoe met mij contact op te
nemen.
Piet Roest
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DE HISTORIE VAN HET OUDE GRACHTJE IN SOEST 3
In de Meidagen van 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Om
oorlogsgeweld te ontlopen werden mensen geëvacueerd. De bewoners
van het Oude Grachtje stonden op het punt (als laatste bewoners van
Soest) te evacueren. Maar doordat Nederland zich overgaf konden ze
thuis blijven. Dat na de overgave de Duitsers de dienst gingen
uitmaken merkten ze al gauw. Ze begonnen met het vorderen van
graszoden waaronder ook die van de boeren van het Oude Grachtje,
die een stuk weiland hiervoor moesten afstaan. De graszoden werden
gebruikt op het vliegveld Soesterberg om ze om de startbanen heen te
leggen. Feitelijk de omgekeerde wereld. Jarenlang zijn er heiplaggen
gestoken op de Stompert en Soesterberg, die zijn ook naar het Oude
Grachtje gegaan, om te gebruiken als strooisel in de koehokken en
schaapskooien. De Duitsers vorderden ook de Zuider Eng ten oosten
van de Molenstraat op. Enkele boeren van het Oude Grachtje die daar
bouwland hadden raakten die ook kwijt. De Duitsers bouwden er
stellingen met afweergeschut om het vliegveld Soesterberg te
verdedigen. Ook is er een ondergrondse schuilkelder gebouwd. Deze
schuilkelder is voor dat die met andere verdedigingswerken werden
ontmanteld gebruikt voor toneel uitvoeringen. O.a. door Bennie Vrede
en Piet Ekel. In het begin van de oorlog moesten ook alle radio’s
ingeleverd worden om te voorkomen dat er naar radio Oranje in
Londen werd geluisterd. Niet alle Nederlanders gaven hier gehoor aan.
De niet ingeleverde radio’s werden verstopt, de radio’s werden
regelmatig uit hun schuilplaats gehaald om naar radio Oranje te
luisteren, ook buren kwamen regelmatig luisteren tot de winter
1944/45. In deze winter werd wegens gebrek aan kolen te weinig
elektriciteit opgewekt en hele wijken werden van stroom afgesloten.
De huiskamer en de stal werden toen net als vroeger met
petroleumlamp verlicht, zolang er nog petroleum was. Hier en daar
had men een fiets carbid-lamp, als ze dit allemaal niet hadden dan kon
er nog een fiets in de kamer gezet worden en dan moest men trappen
om de dynamo aan te drijven. Om het wiel moest dan wel een
luchtband zitten. Luchtbanden waren net als zoveel dingen schaars. Er
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waren nog wel fietsen met om het wiel een antiplofband. Deze band
was gemaakt van repen autoband, gesneden van een autoband die een
lengte hadden van de omvang van een fietswiel. De repen werden
gevouwen en vastgezet met ijzerdraad en om het wiel gedaan. In de
tijd (voor de oorlog) moest er ook fietsbelasting worden betaald en als
je de weg opging met je fiets moest een fietsbelastingplaatje zichtbaar
bij je hebben, als er een extra plaatje nodig was werden die van elkaar
geleend. In de oorlog werden door de Duitsers regelmatig razia’s
gehouden en doorzochten de huizen om te kijken of er onderduikers of
Joden waren. Alvorens ze dit deden zetten ze eerst de wegen af om
vluchten te voorkomen. Ze kwamen de Klaarwaterweg af fietsen. Bij
het Oude Grachtje aangekomen zetten ze (hun???) fietsen aan de kant
en gingen op wacht staan met het geweer in de aanslag tot de
huiszoekingen afgelopen waren. Als ze om een paard verlegen waren
gingen ze met een paar man op zoek en het eerste de beste paard wat
ze vonden werd meteen in beslag genomen. Om zwarte handel van
vee tegen te gaan werden al in 1940/41 bureauhouders aangesteld
waar men al het vee dat men had, voor registratie moest opgeven. Op
het laatst van de oorlog was men verplicht 1 of 2 koeien te leveren
voor voedselvoorziening. De koeien moesten geleverd worden op het
abattoir te Hilversum. Omdat er geen vervoer was moest men lopen
met de koe naar Hilversum. In de oorlog kregen de boeren ook
regelmatig bezoek van een controleur die de gebouwen onderzocht om
te kijken of er een melkbus met melk stond om te karnen en er
karngereedschap aanwezig was en andere verboden artikelen, deze
waren wel zo verborgen dat ze niet te vinden waren. De controleur die
altijd op het Oude Grachtje liep had rood haar en kreeg al gauw de
bijnaam 'het rooie gevaarte'. Als er met de machine koren gedorst
werd, stond hij ook bij de dorsmachine om de gedorste zakken graan
te noteren, want de boeren moesten heel de opbrengst inleveren aan de
overheid. De controleur had tijdens het dorsen ook wel eens hoge
nood of moest voor iets anders weglopen. Als de controleur even weg
was werden er gauw een paar, nog niet genoteerde zakken met koren,
onder het stro dat om de dorsmachine lag, weggemoffeld. De
dorsmachine werd door de tractor aangedreven, op de tractor zat een
15

houtgenerator, benzine was er niet meer. De bewoners van het Oude
Grachtje hebben in de oorlog geen echte honger geleden. Ze waren
zelf voorzienend wat aardappelen en groente betreft. In september
1944 kregen de mensen evacues uit Arnhem en omgeving en daar was
niet op gerekend en wintervoorraad was toen aan de krappe kant en
voer voor de kippen en varkens was er ook niet. Er liepen wel wat
kippen om de deur, die moesten het doen met een wormpje en wat
groen. Buiten een hypotheek voor hun onroerend goed, maken de
bewoners geen schulden. De mensen op het Oude Grachtje hadden het
niet breed en als ze iets nodig hadden werd er eerst voor gespaard,
voordat ze het kochten. Wat ze zelf niet hadden aan werktuigen,
gereedschappen of er een paard nodig was werd er geleend bij de
buren. En dat ging over en weer. Over het lenen nog iets leuks, mijn
zus (van Anton Roest) kwam met het verhaal thuis dat ze met een
meisje ruzie had (een meisje die ook op het Oude Grachtje woonde).
De moeder van dit meisje ging zich met de ruzie bemoeien, ze deed
heel lelijk tegen mijn zus en haar andere vriendin en zei, o.a. dat de
vriendin maar tegen haar vader moest zeggen dat ze bij hem, het van
haar geleende melkbusje, zou ophalen en dat hij maar in zijn pet
moest melken. 7 Tot enige jaren na de oorlog moest er geld opzij
gelegd worden voor o.a. de dierenarts en de smid die kwamen in het
begin van het nieuwe jaar met de jaarrekening van geleverde en
verleende diensten van het afgelopen jaar. Het was toen gebruikelijk
dat er maar een keer per jaar werd afgerekend. De dierenarts stuurde
de jaarrekening per post. De smid (Joh. Wansing) bracht persoonlijk
zijn jaarrekening naar zijn klanten. Hij liep op zijn klompen o.a. naar
het Oude Grachtje, de klanten maakte als hij kwam de tijd vrij om een
babbeltje te maken, koffie te drinken en de rekening te betalen en een
sigaar aan de smid te geven. Als hij twee keer koffie had gedronken
nam hij geen koffie meer en kwam de borrel te voorschijn. Hij liep
zijn klanten af tot het middag was, om thuis warm te eten. Na
ongeveer 1950 verdwenen de jaarrekeningen geleidelijk in
maandrekeningen. Een borreltje werd er vroeger alleen gedronken bij
bepaalde gelegenheden, zoals in de winter bij de wekelijkse
kaartavond. Er werd begonnen met koffie en een luxe koekje (een
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krakeling of een jan hagel). In de koffie werd geen suiker gedaan, ze
kregen bij de koffie een koffiebal en daarna werd een borrel
geschonken. Op een verjaardagsfeest werd hetzelfde gedaan als op de
kaartavond de vrouwen drinken dan een glaasje boerenjongens of een
schilletje. Bij het naar huis gaan kreeg de visite die soms een uur
moesten fietsen een hele grote snee vers gebakken krentenbrood met
een laag boter. Mijn moeder kon heel goed krentenbrood bakken, dus
dat ging er wel in. Na 1950 kregen de mensen het financieel steeds
beter en alles werd geleidelijk steeds luxer. Er kwamen o.a. douches
en w.c.’s en de plee verdween. Maar daar hebben ze niet lang plezier
van gehad want de gemeente Soest kwam vrij onverwachts met het
plan voor woninguitbreiding naar het Soesterveen. Dit plan werd
zonder slag of stoot aangenomen. Als de mensen van toen net zo voor
behoud van natuur waren als nu, dan was er vermoedelijk veel
tegenstand gekomen tegen dit plan. Het hele mooie Oude Grachtje
met zijn open ruimte en verspreid liggende boerderijtjes omgeven met
hoofdzakelijk Elzenhout met hier en daar een paar Elzenwallen was
een mooi natuurgebied en vooral in de zomer als er koeien en enkele
honderden witte kippen om de deur liepen. In de winterdag zag je
regelmatig koppeltjes sijsjes die je met hun roepend geluid kon horen
aankomen, ze vlogen al Elzenzaadjes pikkend van de ene boom naar
de andere. De sijsjes verdwenen zo langzamerhand evenals de
bewoners die hun vertrouwd stekje en buurt moesten verlaten voor
woninguitbreiding Soest. Drie huizen stonden niet in de weg en
bleven staan. Het adres van de woningen werd plm. in 1983 veranderd
in Koningsweg en Clemensstraat. Met deze adreswijzigingen
verdween het oude OUWE GRACHJE en is nu historie. De naam
Oude Grachtje is later weer (plm. 2005) in de nieuwbouwwijk
Boerenstreek terug gekomen
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KBO
SOEST-SOESTERBERG-BAARN

Uitnodiging
voor de informatiebijeenkomsten van onze geheel
verzorgde Dagtochten en Meerdaagse reizen
Op dinsdag 16 februari 2016 om 14.00 uur
in
De Klarinet
Klarinet 39
Soest
Zaal open vanaf 13.30 uur
en
Op donderdag 25 februari 2016 om 10.00 uur
in
De Drie Eiken
Dorpsplein 18
SOESTERBERG
Zaal open vanaf 9.30 uur.
U bent van harte welkom!
De Reiscommissie
Mw. C.Smeele
Mw. Y Dijkhuis
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN SOEST
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd,
kunnen terecht bij de Rijbewijskeurings Arts op 15 en 29 januari en
vervolgens twee keer per maand in Verpleeghuis Mariënburg,
Burgemeester Grothestraat 80.
Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met Leef3.nu (een
activiteit van Beweging 3.0), telefoon: 033-4692323.
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 0367200911.
Zelf een datum reserveren kan via de website:
www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 55,00, C/D/E
(ook voor code 95) en Taxipas € 55,00.
Leden van ouderenbonden en/of Leef3.nu krijgen € 5,00 korting
op bovengenoemde prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een
afspraak te maken.
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR
kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste
4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een
afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.
19

SELECTIE ACTIVITEITEN ONTMOETINGSCENTRA
Onderstaande gegevens hebben wij als extra activiteiten van de
ontmoetingscentra ontvangen.
De Drie Eiken, Dorpsplein 18 Soesterberg tel: 0346 351402
Open Eettafel
vr. 22 jan. 12.30 uur
vr. 29 jan. 12.30 uur
Open Eettafel
vr. 29 jan. 14.00 uur
Computervragen inloop
vr. 29 jan. 20.00 uur
Muziektheaterver. Poly Hymnia, entree gratis
za. 30 jan 12.30-14.00 uur Pannenkoeken inloop € 1.50 naturel,

€ 1,70met spek
za. 30 jan. 20.00 uur
di. 2 feb. 12.30 uur
vr. 5 feb. 12.30 uur
vr. 5 feb. 19.30 uur
do. 11 feb. 09.30-11.30 uur
vr. 12 feb. 12.30 uur
zo. 14 feb. 13.30-16.30 uur
do. 18 feb. 09.30-11.30 uur
vr. 19 feb. 12.30 uur
vr. 19 feb. 19.30 uur

Dansavond 55+ entree € 2,50
Warme maaltijd
Open Eettafel, kosten € 6,50 bestellen uiterlijk
22 januari
Bingoavond ‘De Zonnebloem’
Fa. Diepeveen Verkoop dames en heren
ondermode
Open Eettafel kosten € 6,50 bestellen uiterlijk
29 januari
Bridge, Soesterberg Bridgeclub
Kerhof’s Modehuis Modeshow,verkoop
Open Eettafel kosten € 6,50 bestellen uiterlijk
5 februari
Bingo, € 4,50 per kaart, zaal open 18.45 uur

Klaarwater. Wiardi Beckmanstraat 475 Soest tel: 035 6010607
do. 21 jan. 14.00 uur
PCOB lezing, Ballonvaart
do. 28 jan. 13.30 uur
Bingo
wo. 17 feb. 12.30 uur
Boerenkool maaltijd
do. 18 feb. 14.00 uur
PCOB lezing. levenskunst ouderen

Koersbal, Bewegen op muziek en Yoga
In de diverse bewegingsgroepen in Ontmoetingscentrum Klaarwater is
nog plek voor nieuwe deelnemers. Maandag- en woensdag middag
koersbal vanaf 14.00 uur. Op dinsdagochtend Bewegen op muziek om
9.30 en 10.30 uur.
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Op donderdagochtend Yoga om 9.00 uur en 10.15 uur.
Verder ook welkom bij: biljarten, bridge, en schaken.
Informatie bij SWOS Ontmoetingscentrum Klaarwater, Anja van
Vliet, tel.035-6010607 mobiel 06 34 61 92 05 of e-mail
klaarwater@swos.nl
Ook informatie via de website: www.swos-klaarwater.nl
De Klarinet, Klarinet 39 Soest tel: 035 6023139
vr. 29 jan. 12.00-14.30 uur Pannenkoeken inloop
zo. 7 feb. 13.30-16,30 uur Kaartmiddag
ma. 8 feb. 13.30-17.00 uur Senioren Carnaval
di.
9 feb. 12.30 uur
Gezamenlijke maaltijd
vr. 12 feb. 14.00 uur
Bingo ‘De Klarinet’

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
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KBO ACTIVITEITENAGENDA

KBO SOOS
Iedere woensdag 13.30-16.30 uur ‘Klaverjassen en Bridgen in
‘De Klarinet’ Klarinet 39, Soest
di.

16 februari

do.

25 februari

di.

29 maart

di.

15 november

Informatiebijeenkomst
KBO Reizen 2016

14.00 uur
in De Klarinet
Zaal open vanaf 13.30 uur
Informatiebijeenkomst
10.00 uur
KBO Reizen 2016
in De Drie Eiken
Zaal open vanaf 9.30 uur
Algemene
14.00 uur
Ledenvergadering
in De Klarinet
KBO
Zaal open vanaf 13.30 uur
Soest-SoesterbergBaarn
Vrijwilligersmiddag
14.00 uur
in 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
Zorgloket / WMO loket
Senioren voorlichting
SWOS
Klusjesdienst Soest
Seniorenbus
Ouderenadviseur Beppie Pouw
Tel. spreekuur maandag 09.00-10.00 uur
COSBO Y.M.H. Dijkhuis-Blessing, Secretaris
Zorgbemiddeling Baarn – Soest
Rode Kruis Vrijwilligers Centrale. Voor alle
hulpvragen.
Bereikbaar op werkdagen van 09.30 – 11.00 uur.
Steunpunt mantelzorg
Lotgenotengroepen van mantelzorgers voor mensen
met dementie en chronische ziekten
Tegen Vereenzaming
WMO meldpunt dinsdag en vrijdag 10.00-1200 uur
Maaltijden, warm, koelvers of vriesvers
Personenalarmering
Keuringsartsen voor rijbewijzen
R.J. Kaarsgaren huisarts, Brugakker 65-09 3704 RK
Zeist, graag bellen dinsdag, uurtarief € 30
Dokter. van de Berg, Utrecht
bellen tussen 10.00 en 16.00 uur
Dokter. Di Maio Hoefbladhof 20, 3991 GH Houten
Dokter S.R. Sandelowsky Molenweg 13
3755 BC Eemnes, bellen dagelijks’.
Nu ook in ‘De Vijverhof
Rijbewijskeuringen
Het Brandpunt Oude Utrechtseweg 4A Baarn of
Laanstraat 74 Soest afspraak kosten € 35
Rijbewijskeuringsarts/www.keuringsarts.nl
Verpleeghuis Marienburg, Burg.Grothestraat 80
Kosten € 35
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035 609 0014
035 609 31 55
035 602 79 97
035 602 36 81
035 602 36 81
035 601 91 90
035 602 36 81
035 602 75 04
035 60363 63
035 60311 19

035 60931 55
035 60236 81
035 60236 81
035 60192 89
035 58853 88
035 60141 14
06 28701055
030 2892755
030 2946997
06 24203535

088 2323300
of
www.regelzorg.nl

036-7200911.

WIE – WAT – WAAR IN DE KBO SOEST–SOESTERBERG EN BAARN
Bestuur
Voorzitter
Vice voorzitter
(kandidaat)Secretaris
Vice Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

G.G.M. van Wesemael
T. Stoop
E.W. Heideman
C. Smeele
A.G. Smits
A.F.M.Borgts-vanSchaik
Y.M.H.Dijkhuis-Blessing
H.Wijn

035 6018416
035 5446299
035 6015556
035 6022969
035 6016618
035 6013848
0356027504
0644594158

ggmvanwesemael@hetnet.nl
theostoop@kpnmail.nl
e.heideman@hccnet.nl
cj.smeele@casema.nl
ag.smits@kpnplanet.nl
gborgts@planet.nl
yvonnedijkhuis@hotmail.com
herman.wijn@ziggo.nl

A.F.M. Borgts- van Schaik
A.L.B. Simonis
G.G.M. van Wesemael
Y.M.H. Dijkhuis-Blessing
T.Stoop
A.G. Smits
B.Koelink-van Velsen
C. van Schalkwijk
G. van Soest
Via COSBO
C. Smeele
Y.M.H.Dijkhuis-Blessing
Via COSBO
T.Stoop

0356013848
035 6019920
035 6018416
035 6027504
0355446299
035 6016618
035 6015918
035 6025222
0356021407

gborgts@planet.nl
antonsimonis@casema.nl
ggmvanwesemael@hetnet.nl
yvonnedijkhuis@hotmail.com
theostoop@kpnmail.nl
ag.smits@kpnplanet.nl
koelink@hetnet.nl
cvs04@ziggo.nl
truusvansoest@versatel.nl

035 6022969
035 6027504

cj.smeele@casema.nl
yvonnedijkhuis@hotmail.com

0355446299

theostoop@kpnmail.nl

G. Sloothaak
Y.M.H.Dijkhuis-Blessing
P. Roest

035 6020768
035 6027504
035 6020930

g.sloothaak@casema.nl
yvonnedijkhuis@hotmail.com
jan.rita.roest@ziggo.nl

R. Roelants

035-8878563

riaroelants@live.nl

Contactpersonen

Leden werving
Leden administratie
COSBO

KBO-soos
Liturgie
Bridgen
Klaverjassen
PBO Radio Soest
Reizen
SWOS-contact
Webmaster
Soester Venster
Redactie
Verspreiding
VOA ( Vrijwillige
Ouderen Adviseur)

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
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