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Voor dinsdag 28 juli 2015
Op redactie adres
Klarinet 91 3766 GJ Soest E-mail g.sloothaak@casema.nl
Het volgende Soester Venster verschijnt omstreeks12 augustus 2015
Met instemming van het bestuur kan de redactie aanpassingen doen

VAN DE VOORZITTER
Zomerreces !
Eenmaal per jaar maak ik gebruik van deze koptekst en nu is het
alweer zover.
Activiteiten staan in de maande juli en augustus op een laag pitje. In
deze periode is er op de woensdagen geen Soos, maar vanaf woensdag
2 september heten het duo Corry en Nardy de bridgers en
klaverjassers weer graag en van harte welkom.
Traditiegetrouw wordt er op de laatste maandag in augustus als
afsluiting van de Gildefeesten de Seniorenmiddag georganiseerd op
het Gildeterrein.
Zo ook dit jaar en dus raad ik u nu al aan om de datum van 31
augustus in uw agenda te noteren. Door een goed muziekprogramma
bent u verzekerd van een gezellige sfeer en daarnaast zal dit jaar Hans
Kruiswijk zijn duit in het zakje doen. Drankjes en hapjes worden als
vanouds weer prima verzorgd. Ieder jaar slooft het Gilde zich uit om
de Senioren van Soest een gezellig samenzijn te bezorgen want zij
vinden het veel te plezierig om dit te kunnen doen en wij allen zijn
hen daar zeer dankbaar en erkentelijk voor. Komen en meedoen dus!
Meer gegevens over het programma zult u onder andere in het
augustusnummer van het Soester Venster kunnen lezen.
Wat u ook in het augustusnummer zult kunnen lezen is de datum van
de viering in de H. Familiekerk als start van het nieuwe
verenigingsjaar. Dat doen wij al heel lang zo en in samenwerking met
het Pastoraal team zetten wij deze traditie graag voort. De “K” in onze
naam houden wij in ere.
Ondanks de zomerperiode blijft er werk aan de winkel voor de
samenwerkingskoepel van onze drie Soester Bonden; het COSBO.
Het COSBO heeft zeer duidelijk aan de plaatselijke politiek laten
weten welke belangen van de Soester Senioren prioriteit dienen te
hebben. Wij hebben dit niet alleen met woorden geuit, maar ook
onderbouwd aangegeven waarom de in een Manifest genoemde
zorgen prioriteit dienen te hebben.
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Ook in de zomermaanden zullen er besprekingen zijn met het
Gemeentelijke Bestuur omdat wij tot onze spijt nog onvoldoende
voortgang hebben mogen bespeuren in uitwerking van plannen, of
voorbereidingen daartoe, voor die belangen van de Soester Senioren
die als eerste moeten worden aangepakt.
Wij mogen geen tijd verloren laten gaan en dus blijven wij ons hier,
ook tijdens de zomermaanden, voor inzetten.
Wij houden u op de hoogte.
Frits van Wesemael
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BEZORGERS GEZOCHT!!!!!
Ries Kok en twee reserves gestopt met bezorgen Nestor en Venster
Ries Kok heeft een groot aantal jaren de Nestor en het Soester Venster
bezorgd in twee wijken: een wijk in de omgeving van de
H.Familiekerk en een wijk rond de Birkstraat. De wijk rond de
H.Familiekerk heeft Ries al een paar jaar geleden over kunnen dragen
aan Wim Hilhorst; als gevolg van een val heeft Ries de wijk aan de
Birkstraat al een aantal keren niet meer kunnen bezorgen. Gelukkig
gaat het nu weer redelijk goed met hem, maar vindt hij toch dat de tijd
is aangebroken om te stoppen met de bezorging. En daar heeft hij na
jaren bezorging, natuurlijk het volste recht toe. Voor de wijk
Birkstraat heb ik twee nieuwe vaste bezorgers kunnen vinden: Piet en
Marianne Persoon. Graag wil ik Ries hartelijk bedanken voor de lange
tijd waarin, en de zorgvuldige wijze waarop, hij de bladen heeft
bezorgd bij onze leden in de twee genoemde wijken.
Ook twee reserve lopers van de Nestor en het Soester Venster, Cor
Schijf en Henk Hengeveld, hebben mij medegedeeld dat zij willen
stoppen om als reserve beschikbaar te zijn. Op hen kon ik een beroep
doen, wanneer een vaste loper door omstandigheden op een bepaald
moment, niet in de gelegenheid was om onze bladen te bezorgen. Ook
Cor en Henk wil ik graag mijn hartelijke dank zeggen voor hun inzet.
Het voorgaande betekent wel dat ik op dit moment beschik over
minder reserve lopers. Wie van onze leden is bereid om een paar keer
per jaar, wanneer een vaste loper niet beschikbaar is, een wijk voor
zijn/haar rekening te nemen?
Piet Roest
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Na het uitkomen van de extra bijlage, over de oorlog en bevrijding,
werd de redactie gebeld door dhr. A. Roest. Ook hij had nog
herinneringen aan de oorlog, hij heeft voor ons dit op papier gezet.
Deze herinneringen geven een beeld van ons Soest in die moeilijke
tijd. Uit deze verhalen blijkt dat in Soest ook heel wat heeft
afgespeeld. Dit zijn de herinneringen van slechts een man, veel
verhalen zijn nooit verteld of nooit opgeschreven. In dit jaar 70 jaar na
de bevrijding willen we de lezer dit niet onthouden.

OORLOGS HERINNERINGEN
In 1939 brak de 2e wereldoorlog uit. Ik was toen 10 jaar. In
augustus/september 1939 werden Nederlandse mannen die in
verplichte militaire dienst waren geweest en een bepaalde leeftijd
hadden opgeroepen om in militaire dienst te gaan (de mobilisatie). Ze
moesten zich op bepaalde plekken verzamelen en gehuisvest worden.
Voor huisvesting werden gebouwen en enkele scholen gevorderd.
Ook de Mariaschool in Soestdijk waarop mijn zusjes en ik zaten werd
gevorderd. Omdat de schoollessen door moesten gaan kon dat alleen
als we naar een andere school in Soest gingen. De kinderen van de
Mariaschool gingen de ene dag ’s morgens van negen tot half één en
de volgende dag van één tot vier uur naar school. De kinderen van de
school in Soest andersom.
In mei 1940 verklaarde Duitsland de oorlog aan Nederland. De
Duitsers gingen de Nederlandse grens over en daar wonende
Nederlanders vluchtten en gingen naar West Nederland. Ook de
mensen van Soest en omgeving moesten evacueren. Ze werden
gebracht naar Noord-Holland. Ook de koeien werden naar west
Nederland gebracht. Mijn vrouw uit Hoogland moest ook weg. De
mensen die daar woonden werden met vissersboten van Spakenburg
over het IJsselmeer naar Volendam gebracht. Op die boten waren ook
mensen die zeeziek werden.
5

In Soest moesten de bewoners evacueren. Het gedeelte van Soest waar
wij woonden (ten zuiden van de Beukenlaan) stond ook op het punt
om te evacueren, maar dat werd afgelast, omdat Nederland zich over
gaf aan Duitsland. Duitsland had een veel groter en sterker leger dan
Nederland en dreigde Utrecht te bombarderen. Rotterdam was al
gebombardeerd. De Duitsers bezetten Nederland. Het Nederlandse
leger werd ontbonden.
Tijdens de oorlog met Duitsland sprongen 2 Duitsers met parachutes
uit een vliegtuig. De Nederlandse militairen schoten op de Duitsers
maar raakten ze niet. Ze landden in het Soesterveen en tijdens de
achtervolging gingen ook kogels door een leegstaand huis. Dit huis is
kortgeleden gesloopt, maar de kogelgaten zaten tot aan de sloop in het
dakbeschot.
Een aantal Nederlanders was Duits gezind, o.a. NSB. Ze werden
landverraders genoemd. In Nederland kwam steeds meer verzet tegen
de Duitsers. Zo ontstonden groepjes mensen die stiekem de Duitsers
tegenwerkten en ondergrondse werden genoemd. Op een uitzondering
na wist niemand dat ze lid waren van de ondergrondse. Ze woonden
gewoon thuis. Als Duitsers erachter kwamen dat iemand lid was van
de ondergrondse werd hij of zij opgepakt, vastgezet, verhoord en
daarna gefuseerd. Zo ook Henk van Breukelen van de Regentesselaan,
die werd verraden. In de oorlog was al het voedsel op de bon. De
ondergrondse brak in bij distributie kantoren om voedsel bonnen te
stelen. De bonnen gingen o.a. naar mensen die ondergedoken waren.
Dat waren mensen die geen gehoor hadden gegeven aan het bevel om
in Duitsland te gaan werken. Nederlanders werden gedwongen door
de Duitsers om in Duitsland te gaan werken. Een groot aantal
Nederlanders gaf hier geen gehoor aan dook onder. Ook de Joden
kregen bevel zich te melden en die werden gevangen gezet in
Westerbork (Drenthe). Van daar werden ze getransporteerd naar
concentratiekampen in Duitsland en later hoorde men dat ze daar zijn
vergast.
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Niet alle Joden melden zich, maar die doken onder. Ook bij de familie
Stravers vlak bij ons in de buurt doken Joden onder. Sommigen
werden verraden en opgepakt zoals dhr. Stravers. Na zijn arrestatie
werden zij getransporteerd naar een concentratiekamp. Kort na de
oorlog hoorde men van een medegevangene dat de kampen opgeheven
werden en gevangenen moesten vluchten voor de oprukkende Russen.
Hij had Stravers gevraagd mee te vluchten, maar dat deed hij niet. De
medegevangene is na de oorlog terug naar Nederland gekomen, maar
van Stravers is verder nooit meer iets vernomen.
Hier en daar waren geheime plekken die als er gevaar was voor
arrestatie door de Duitsers werden gebruikt om zich te verbergen. Zo
ook bij Piet de Bruin aan de Smitsweg. Die was in de hooiberg. Bij
razzia’s is die nooit ontdekt. Er werden in de oorlog regelmatig
razzia’s gehouden, o.a. op de Klaarwaterweg. De Duitsers fietsten de
Klaarwaterweg af en gingen posten op de hoek met het Oudegrachtje
vanaf de Beukenlaan doorzochten ze alle huizen op zoek naar
onderduikers of andere verboden dingen.
Dhr. Priem die bij de ondergrondse zat had een grote dochter die af te
toe met de kinderwagen reed waarin een baby van iemand anders lag.
In die kinderwagen zaten o.a. wapens die ze elders bezorgde.
Op de Regentesselaan reed een jongen van ca. 15 jaar op een fiets met
een rieten mand. Hij woonde op de Molenstraat en zijn achternaam
was Dorrestein. In die mand zaten medicijnen van de apotheek die hij
moest bezorgen. De Duitsers gaven hem het bevel dat hij moest
stoppen, maar dat deed hij niet en fietste hard weg. De Duitsers
schoten op hem en hij viel dood op straat. Dit gebeuren ging als een
lopend vuurtje door Soest en maakte veel indruk op de mensen en ook
bij ons als kinderen.
Op de Birkstraat reden een aantal paarden die wagens trokken. Ter
hoogte van de sportvelden werden ze aangehouden en gearresteerd.
Ook mijn buurjongen die samen met zijn broer Co met het paard en
wagen reed werd gearresteerd. Op een gegeven moment zag hij kans
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om te vluchten en rende hij de sportvelden over. Hij kwam niet ver en
werd neergeschoten. Een Nederlander in Duitse dienst die hem had
neergeschoten liep naar hem toe en zag hem liggen en zei: ‘Zo vriend
ben je nog niet kapot?’ en liep weg zonder naar hem om te kijken.
Mijn buurjongen is in het ziekenhuis gekomen en naar een paar
maanden hersteld. De familie Kok had ook nog een zoon die in
Duitsland te werk was gesteld en na de oorlog kregen ze te horen dat
hij bij een bombardement om het leven was gekomen.
Wat er ook gebeurde is dat men in Soest op een zekere dag de ene na
de andere harde knal hoorde die kwam van de Leusderhei (verboden
gebied) die in brand stond met daarop munitie opslagplaatsen die door
de brand de lucht invlogen.
In de oorlog pakte de Duitsers als ze om een paard of fiets verlegen
waren die van de eigenaar af. Bij de familie Hilhorst op het
Oudegrachtje vielen om de boerderij in de nacht bommen die kwamen
van een vliegtuig die opgestegen was van vliegveld Soesterberg. Het
vliegtuig kon niet genoeg hoogte krijgen en wierp zijn bommen af.
Gelukkig ontplofte ze niet omdat ze van geringe hoogte in de zachte
grond vielen. Een paar bommen naast de deur zijn direct opgeruimd.
In het Soesterveen op de Veenbesstraat wilde men later flats bouwen.
De gemeente werd er toen attent opgemaakt dat er nog bommen in de
grond zaten. Alvorens het bouwen zijn de bommen eerst verwijderd.
De Duitsers gaven halverwege de oorlog het bevel diegenen die een
radio hadden deze in te leveren. Niet iedereen had toen een radio.
Enkelen gaven geen gehoor aan dit bevel. Bij ons thuis werd de radio
niet ingeleverd en verstopt op een geheime plek. ’s Avonds werd de
radio voor de dag gehaald en geluisterd naar Radio Oranje vanuit
Londen. Regelmatig kwamen ook buren luisteren. In de winter
1944/1945 werden alle mensen van stroom afgesloten dus kon men
niet meer luisteren naar de radio.
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In september/oktober 1944 moesten de bewoners van Soest die een
paard en wagen hadden mensen ophalen in Barneveld die kwamen uit
de omgeving van Arnhem en waren gevlucht voor het oorlogsgeweld.
Ze werden o.a. in Soest ondergebracht als evacués en bleven tot mei
1945. In Soest werd met paard en wagen een kabel van de Duitsers
beschadigd. Dit werd hun gemeld, maar de Duitsers namen wel wraak.
Op de plek waar nu garage Stam staat stond een hotel die ze de lucht
in lieten vliegen evenals een boerderij aan de Korte Brink. (En Java
hotel nu Oranjehof)
Op het eind van de oorlog waren hier en daar op boerderijen Duitse
soldaten met hun paarden ingekwartierd. Zo ook op de Birkstraat 2
soldaten. Ze waren met munitie bezig en dat ging niet goed, omdat het
ontplofte en de boerderij brandde af en de 2 Duitsers kwamen om het
leven. Ze werden aan de straat tegenover de Korte Duinen begraven
en later weggehaald.
De communicatie in die tijd kon alleen mondeling. Daar waren de
mensen op ingesteld. Zo ook wist iedereen in Soest in een mum van
tijd dat het bevrijdingsleger in colonnes door Soest over de hoofdweg
trokken. Dat moest iedereen zien en ook om de bevrijders toe te
juichen. Op weg naar de hoofdweg zat daar aan de kant van de
Talmalaan heel treurig een vrouw (meisje) te kijken met een kaal
hoofd die met een schaar homperig was geknipt met daarover rode
verf. In het laats van de oorlog werd er een liedje gezongen met daarin
een tekst dat vrouwen die met een Duitser omgingen na de oorlog kaal
zouden worden geknipt. Bij de bevrijding werden woorden in daden
omgezet.

VERRASSING VAN DE MAAND JULI

Heer J.G. Lieverse
Thorbeckestraat 4
3762 SN Soest
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5-daagse KBO reis Sauerland Duitsland.
Hotel ‘Waldecker Hof’ in Willingen.
Zondag 27 september t/m 1 oktober
Dag 1
Vertrek om 8.00 uur uit Soest waarna wij rond 10 uur een stop maken
voor koffie met gebak. Rond 13.00 uur zullen wij even voorbij
Dortmund een lunch gebruiken Zo rond 15.30 uur arriveren wij bij ons
hotel in Willingen en hebben dan tijd om de koffer uit te pakken en de
naaste omgeving van het hotel te verkennen.
Dag 2
Brengen wij een bezoek aan het Schloss Arolsen genoemd naar de
gelijknamige plaats Bad Arolsen. Deze plaats staat vooral bekend om
het beroemde kasteel. Aan de buitenkant zie je de prachtige barokstijl
van dit slot, naar het voorbeeld van Versailles. Het bijzondere aan
Schloss Arolsen is dat de Duitse prinses Emma hier in 1858 werd
geboren. Zij trouwde met de Nederlandse koning Willem III, waarna
zij koningin van ons land werd. Indien mogelijk nemen we hier met
een Nederlandse gids een rondleiding door de vertrekken van Schloss
Arolsen. Ook is hier de indrukwekkende wapencollectie te zien. Deze
is zonder gids te bekijken en ook de prachtige plafondschilderingen
zijn het zeker waard dit kasteel te bezoeken.
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Dag 3
In de ochtend maken wij een mooie rit en zullen dan de lunchtijd
doorbrengen bij de Kahler Asten. Dit is het hoogste punt van
Sauerland.

De 'Kahler Asten' geldt met zijn 841,5 m als 'vader van de
Sauerlandse bergen'. Het is de bekendste en meest bezochte berg van
Noordwest Duitsland. Deze berg op 5 kilometer afstand van
Winterberg vormt feitelijk het middelpunt van Hoog Sauerland.
In de middag rijden we naar Warstein voor een bezoek aan de
Brouwerij van Warsteiner en natuurlijk kan er hier dan ook geproefd
worden. De Warsteiner Brouwerij werd in 1753 opgericht en is één
van de grootste zelfstandige brouwerijen in Duitsland. Het boegbeeld
is het merk Warsteiner, één van de meest toonaangevende premium
pilseners uit Duitsland. Maar Warsteiner is net zo succesvol over de
rest van de wereld, en wordt in meer dan zestig landen gedronken.

Dag 4
Op deze dag gaan wij naar Sonderen aan de Biggesee voor een mooie
rondvaart over dit prachtige langgerekte stuwmeer dat is ontstaan door
de stuwdam, gebouwd in de periode 1956 tot 1965. Het stuwmeer de
Biggesee is de grootste van Sauerland en ligt tussen Olpe en
Attendorn. De grote stuwdam ligt tussen de Biggesee en de Listersee.
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’s Middags zullen wij proberen om op tijd terug te zijn in Willingen
en brengen dan nog een bezoek aan de plaatselijke glasblazer. Kijk
mee over de schouders van de professionele glasblazers tijdens hun
werk en maak mee hoe een gloeiende 1.300°C hete glasmassa voor uw
ogen vorm en kleur aanneemt.

Dag 5
Vandaag zit het er weer bijna op en zullen wij via een lunchadres en
een afscheidsdiner weer huiswaarts gaan.
•

Aanmelden kan tot en met 15 augustus a.s. middels het bij dit
Soester Venster ingesloten inschrijfformulier.
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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.
Het Bestuur
NIEUWE LEDEN
Dhr. H. Blik
Mevr. H. Blijkbaar
Dhr. H de Bree
Dhr. R.P.H. Dorresteijn
Mevr. Dorresteijn
Mevr. M.C. ter Laak
Mvr. Nachweh-Litvoet
Mevr. A.C.M. Nije Bijvank
Mevr. W.E.M Merks
Dhr. H.J. van Oorschot
Mevr. A.M. van Oorschot-Netten
Dhr. G.P. Overgoor
Mevr. C. Overgoor-Hazelaar
Mevr. A.C.H. Ruitenbeek-de Ruijgt
Dhr. J. Smeeing
Dhr. Chr.R. van der Vlugt

Veenbesstraat 620

3765 BS

Soest

Klaarwaterweg 24-A
Gaesbeekerhof 62

3762 XW
3764 DM

Soest
Soest

Albert Cuyplaan 178
Inspecteur Schreuderlaan 150
Groen van Prinstererlaan 11
Boekweitlaan 88
Dorsvlegel 46

3764 TV
3761ZA
3741 VL
3764ZN
3763 ZP

Soest
Soest
Baarn
Soest
Soest

van Lenneplaan 62

3768 XL

Soest

Bonifaciusstraat 6
Birkstraat 136
Klarinet 301

3768 CR
3768 HM
3766 GN

Soest
Soest
Soest

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.
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KLAAGLIED VAN EEN GEPENSIONEERDE MAN
Ik heb veertig jaren moeten ploeteren
Ik heb moeten werken als een paard
Ik heb nu een leuk pensioentje
En we hebben wat gespaard
We wonen in een aardig huisje
Met als voortuin een plantsoen.
Ik denk, nu ga ik lekker rusten
Omdat ik niets meer hoef te doen
Ik werk wel door, zei moe venijnig
Ik word nooit gepensioneerd.
Het is dan ook recht en billijk
Dat jij mij wat assisteert.
Ik hou van netjes en gezellig
En mijn huisje in fatsoen.
Goed, zei ik, ik zal wel helpen
Omdat ik toch niets heb te doen.
’s Morgens moet ik al beginnen
Als stofzuigermachinist,
Ik zuig van boven naar beneden
Geen hoekje wordt door mij gemist.
Ik kan nu ook al koffie zetten
En ik was en strijk en boen.
Ik dek de tafel, was de kopjes
Omdat ik toch niets heb te doen.
We hebben achter ook een moestuin
Die moet worden uitgebuit.
Dat kun je zelf wel, zegt mijn eega
Dat scheelt ons weer een lieve duit
En nou sta ik maar te spitten
Ik poot andijvie, sla en meloen
Ik heb de blaren in mijn handen
Omdat ik niets meer hoef te doen.
Mijn vrouw heeft ook twee poezen
Die zijn zo lief, zegt ze, en mak
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Ze geven kopjes en ze spinnen
Maar ik zit met de kattenbak.
En die krengen kunnen miauwen
Maar dat ligt aan het seizoen
Dan komt de kater van de buren
Omdat die ook niets heeft te doen.
Is mijn kleinzoon soms wat knorrig
Doet hij niets dan kattenkwaad,
Dan zegt mijn dochter: ga naar opa
Die weet toch met zijn tijd geen raad.
Zij en oma gaan dan winkelen
En in ’t restaurant een bakkie doen
En ik? Ik speel met kleinzoon indiaantje
Omdat ik toch niets heb te doen.
Mijn vrouw gaat vaak op koffieklets
Zij vermaakt zich opperbest
En als zij dan voldaan weer thuiskomt
Vindt ze het opgemaakte nest.
Eigenlijk ben ik een doetje
Maar wat kun je daar aan doen?
Oma heeft het heft in handen
Omdat ik toch niets heb te doen.
Ik ben dienstmeid, ik ben tuinman
En ik dweil, ik poets, ik schrob.
En mijn vrouw doet of ze het druk heeft
Want ze houdt er toezicht op.
Ik loop te zwoegen en te zweten
Met een hoofd als een pioen.
Ik raak verdraaid nog overspannen
Omdat ik toch niets hoef te doen.
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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 € 6,50
vr. 3 juli 12.30 uur
di. 7 juli 12.30 uur
Koud buffet aanmelden/betalen t/m 5 juli 12.00
vr. 10 juli 12.30 uur
Open Eettafel aanmelden uiterlijk 3 juli
vr. 17 juli 12.30 uur
Open Eettafel aanmelden uiterlijk 10 juli
vr. 17 juli 19.30 uur
Bingo € 4.50 per kaart zaal open 18.45 uur
vr. 24 juli 12.30 uur
Open Eettafel aanmelden uiterlijk 17 juli
za. 25 juli 12.30-14.30 uur Pannenkoeken inloop naturel € 1,50/
spekpannenkoek €1,70
vr. 31 juli 12.30 uur
Open Eettafel aanmelden uiterlijk 24 juli
vr. 7 aug. 17.00 uur
Barbecue aanmelden/betalen t/m 31 juli 12.00

Klaarwater. Wiardi Beckmanstraat 475 Soest tel: 035 6010607
di. 7 juli 14.00-15.30 uur 3 de bijeenkomst rond WMO thema:
Hoe versterk ik mijn netwerk.
wo. 22 juli 09.30 uur
Uitverkoop Kerkhof mode
De Klarinet, Klarinet 39 Soest tel: 035 6023139
09.30-10.30 uur Rollator spreekuur
ma. 6 juli
vr. 10 juli 14.00 uur
Bingo ‘De Klarinet’
di. 14 juli 12.30 uur
Zomerlunch
vr. 24 juli 12.00-14.30 uur Pannenkoeken inloop
di. 11 aug. 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 maalti
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KBO ACTIVITEITENAGENDA

KBO SOOS
Iedere woensdag 13.30-16.30 uur ‘Klaverjassen en Bridgen in
‘De Klarinet’ Klarinet 39, Soest
In de maanden juli en augustus is er geen soos!
2 SEPTEMBER OPENING NIEUW SEIZOEN
vr.

24 juli

Eendaagse
busreis
KBO

di.

25 augustus

Eendaagse
busreis
KBO

zo.

27 sept. t/m
1 oktober

5-daagse KBO reis
naar
Sauerland
Duitsland

Logeren in Hotel
“Waldecker Hof” in
Willingen

Informatiemiddag
voor senioren in
Soest en
Soesterberg
(i.s.m. COSBO/
SWOS)
Eendaagse
busreis KBO

Raadzaal Gemeentehuis
Thema:
Positief Ouder
Worden
Aanvang 14.00 uur
Zaal open 13.30 uur
Oranje Historie en
Dekselse Pannetjes
Vertrek 08.30
Thuiskomst 20.30 uur

wo. 30 september

vr.

23 oktober
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Woudagemaal en boottocht
over het Sneekermeer
Vertrek 08.30 uur;
Thuiskomst 20.30 uur
Het Rijk van Nijmegen
Vertrek 08.30 uur
Thuiskomst 20.00 uur

di.

17 november

di.

24 november

Vrijwilligersmiddag
Eendaagse
busreis KBO

De Klarinet
Aanvang 14.00 uur
Prachtig aardewerk bij
Royal Goedewagen in
Nieuw-Buinen Vertrek
08.30 uur. Thuiskomst
20.30 uur

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
COSBO Y.M.H. Dijkhuis-Blessing, Secretaris
Ouderenadviseur Beppie Pouw
Tel. spreekuur maandag 09.00-10.00 uur
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 1613 3704 WK
Zeist bellen dinsdag - donderdag - vrijdag 11.–14.00
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
Dokter R.M.F. Sadiek (voormalig adviseur CBR)
Verpleeghuis Marienburg Burg.Grothestraat 80
Kosten € 32,50
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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 75 04
035 602 36 81
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
06 10444535

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

Contactpersonen
Leden administratie
COSBO

KBO-soos
Liturgie
Bridgen
Klaverjassen
PBO Radio Soest
Reizen

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

035 6018416
035 5446299

ggmvanwesemael@hetnet.nl
theostoop@kpnmail.nl

035 6022969
035 6016618
035 6013848
035 6027504
0644594158

cj.smeele@casema.nl
ag.smits@kpnplanet.nl
gborgts@planet.nl
yvonnedijkhuis@hotmail.com
herman.wijn@ziggo.nl

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

035 6019920
035 6018416
035 6027504
0355446299
035 6016618
035 6015918
035 6025222
035 6021407

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

035 5446299

theostoop@kpnmail.nl

SWOS-contact
Webmaster
Soester Venster
Redactie

G. Sloothaak

035 6020768

g.sloothaak@casema.nl

Verspreiding

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

035 6027504
035 6020930

yvonnedijkhuis@hotmail.com
jan.rita.roest@ziggo.nl

R. Roelants

035-8878563

riaroelants@live.nl

VOA ( Vrijwillige
Ouderen Adviseur)
Ook voor onze
Baarnse Leden!

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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