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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 pastoor 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 VOORZITTER        VAN DE VOORZITTER        VAN DE VOORZITTER        VAN DE VOORZITTER         

 

BELANGRIJKE BESLISSINGEN VERGEN TIJD ! 

 

In de zomerperiode lanceerde het Zorgpalet Soest/ Baarn tenslotte 

haar bom: de Heybergh in Soesterberg gaat dicht ! 

De juiste zorg voor de juiste mensen op de juiste plaats is een 

speerpunt voor de Seniorenbonden en dus kwam het COSBO 

(Centraal Overleg Soester Bonden van Ouderen) in het geweer. Niet 

als belanghebbende partij maar als belangenvertegenwoordiger van 

onze leden en met name diegenen ondersteunend die zich inzetten 

voor het behoud van deze zo belangrijke zorgverlening in Soesterberg. 

Veel overleg in de zomermaanden, uiteindelijk resulterend in een door 

alle partijen onderschreven uitspraak dat zware zorg in Soesterberg 

gewaarborgd moet blijven. Afspraken werden gemaakt om in 

samenspraak díe oplossing te vinden om deze uitspraak waar te 

maken. 

Wij zijn nu maanden en verschillende (dubbele?) agenda’s verder en 

er begint zich nu een scenario af te tekenen dat daadwerkelijk naar een 

oplossing zal leiden. Het belang van betrokken ouderen staat voor ons 

overduidelijk op de eerste plaats en daarom zou je slagvaardigere 

besluitvorming wensen. Maar de uiteindelijke oplossing is het 

belangrijkste doel. Wij moeten derhalve een zekere tijdslimiet voor 

lief nemen om die veilig te kunnen stellen. De ‘wereld’ kijkt naar 

Soest hoe dit probleem wordt opgelost!! 

 

Onze prioriteiten betreffende WMO – scheiden Wonen en Zorg – 

levensloop bestendige woningen - hebben door bovengenoemde 

activiteiten begrijpelijkerwijze onder tijdsdruk gestaan maar zal door 

COSBO weer met verve worden opgepakt. 

In de verkiezingsperiode van 2014 zijn hierover veel overlegsituaties 

geweest en werden ook onze speerpunten in dit verband als belangrijk 

en noodzakelijk ervaren. Dat was bemoedigend. Maar wij zijn nu 

anderhalf jaar verder en, wetende dat beslissingen tijd vergen, vinden 

wij dat er nu stappen moeten worden gezet. Dit kan ook want 
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mogelijkheden en plannen zijn er! De tijd staat niet stil en daadkracht 

wordt gevraagd. 

De wereld wordt, zeker op dit moment, met grote problemen 

geconfronteerd die ook hun weerslag hebben op onze leefomgeving en 

samenleving. Deze problemen zullen wij niet uit de weg mogen gaan; 

dat houdt onze westerse beschaving en cultuur ons uitdrukkelijk voor. 

Dit laat echter onverlet dat dit niet de aandacht mag afleiden van onze 

eigen noden en problemen. Meer inzet zal derhalve noodzakelijk zijn. 

 

Over WMO gesproken: wij hebben u er over geïnformeerd dat de 

Soester Bonden Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) hebben 

aangesteld die onze leden kunnen en willen begeleiden bij vragen die 

bij hen op dit gebied leven. 

Wij als KBO hebben Ria Roelants bij u mogen introduceren die voor 

onze leden als VOA is opgeleid en aangesteld en die met haar 

ervaring, ook op medisch gebied, u terzijde kan staan. Zeker waar het 

de ‘keukentafelgesprekken’ betreft die de Gemeente houdt met 

ouderen over zorgbehoeften in het kader van de WAO kan zij een 

belangrijke steun zijn om uw belangen en gerechtvaardigde wensen 

goed in kaart te brengen. Indien u daar behoefte aan heeft zal zij u ook 

graag bij die keukentafelgesprekken ter zijde staan. 

Op de laatste pagina van ons Soester Venster vindt u de informatie die 

u nodig heeft om contact met Ria op te nemen. 

Uw privacy is bij Ria volstrekt gewaarborgd en uw belangen zijn voor 

haar de drijfveer van haar inzet. 

                                                                               Frits van Wesemael 

 

 

 

VERRASSING VAN DE MAAND 

NOVEMBER 

Familie Tijhuis-Veltman 

 Krommeweg 10 

 3762 DP Soest 
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Wij verwelkomen onze nieuwe leden! 

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

U heeft 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.  

 

Dhr. J. Adema 

Mevr.J Adema-Dokter 

Veenbesstraat 304  3765 BJ  Soest 

Dhr. A. Beele Vlottalaan 4 3741HK Baarn 

Dhr. H. Kok Pijperpad 9 3766 CA Soest 

Mevr. J.A. Kolsteeg-Kooter Veenbesstraat 310 3765BJ Soest 

Mevr. M.J.H. Lente-Maters Kastanjelaan 45 3768 AJ Soest 

Dhr. R. van de Loo 

Mevr.M. van de Loo-Waller 

Julianalaan 31 3761DB Soest 

H. Meeuwissen Oosterstraat 117 3742SN Baarn 

Mevr. I. Pronk Birkstraat 112 3768HL Soest 

Dhr.B. Schut Heideweg 64 3768BC Soest 

Dhr. F. Spaargaren Johannes Poststraat 382 3762VX Soest 

Mevr. M.A.F. Spierenburg Wiardi Beckmanstraat 1 3762GA 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 tegemoet. 
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DE HISTORIE VAN HET OUDE GRACHTJE IN SOEST 2 
 

De eerste jaren na de oorlog droegen de kippen vooral bij aan 

verbetering van het sober inkomen. Er werd veel aandacht besteed aan 

de kippen om de eieren productie op gang te houden. In drukke tijden 

werden de kinderen ingeschakeld om 

eieren uit de nesten te halen. Om de 

eieren productie op peil te houden 

moesten de kippen veel voer 

opnemen en dat kon alleen als het 

licht was. Bij het korten van de dagen 

werden de kippen bijgelicht en 

midden in de winter gingen de lichten 

al om 04.00 uur aan. De hokken 

waren niet geïsoleerd met het gevolg 

als het vriezend weer was de 

kippenhouder ook om 04.00 uur zijn 

bed uit ging om de kippen van 

onbevroren water te voorzien. Als er 

geen water was, namen de kippen geen ochtendvoer op en daalde de 

productie. Het was niet leuk om zo vroeg uit je bed te stappen en naar 

buiten door de vrieskou met water naar de kippen te gaan, maar er zat 

niets anders op want een groot deel van het inkomen kwam van de 

kippen. Om de kippen bij te lichten kon alleen waar stroom was, op 

het Oude Grachtje had niet iedereen stroom en niemand had gas. Het 

elektriciteitnet op het Oude Grachtje werd voor het eerst aangelegd 

rond 1932 en alleen de woningen die kort aan de weg stonden kregen 

stroom. De huizen die verder afgelegen waren kregen pas een paar 

jaar na de oorlog stroom. Waterleiding werd pas na 1950 aangelegd, 

dit was een hele vooruitgang, want het water wat tot die tijd uit de 

grond werd opgepompt was ijzerhoudend, overal voor geschikt, 

behalve voor de thee en de was, voor de was werd het water gebruikt 

uit een put waar opgevangen regenwater in zat.  De pomp op de foto 

(samen met weckketel en weckglazen) heeft jaren gestaan (tot 1970) 

in een weiland aan het Oude Grachtje. Er zijn duizenden liters water 
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mee opgepompt voor de koeien, die vooral als het droog en warm 

weer was en veel melk gaven, wel een slokje lusten. Pompen hebben 

net als mensen een hartklep en die klep moest ook wel eens vervangen 

worden. Zaterdagmiddag of avond wasten mensen zich voor de 

wekelijkse wasbeurt onder de pomp of in een teil waarin warm water 

werd gedaan afkomstig uit een gietijzeren waterfornuis die warm werd 

gestookt met takkenbossenhout. Bij ieder huis stond wel een 

takkenbossen schelf (stapel). De vuile was voor het verschonen en het 

verdere wasgoed ging in het fornuis en werd op zondagavond met 

water uit de regenput uitgekookt en gestampt met een stamphout en 

zover klaargemaakt dat men maandagmorgen gelijk met de was kon 

beginnen. Maandag wasdag. De vrouw van Willem van Gijs van 

Pietje (van ’t Klooster) was een Amsterdamse en die waste niet op 

maandag. Ze hield zich aan de Amsterdamse gewoonte om ergens op 

maandagmorgen te gaan koffiedrinken o.a. bij haar zus op de 

Klaarwaterweg. De naam Van ’t Klooster was op het Oude Grachtje 

nauwelijks bekend, ze hadden het altijd over Willem of Niek van Gijs 

van Pietje. Dit bleek uit het verhaal van Willem Roest die toen hij 

binnen kwam koffie drinken het volgende mededeelde. Er kwam 

tijdens zijn werk een fietser langs, die vroeg aan hem waar Van ’t 

Klooster woonde, hij gaf als antwoord dat er geen Van ’t Klooster op 

het Oude Grachtje woonde. De fietser was nauwelijks vertrokken, 

toen hem te binnenschoot dat Gijs van Pietje de achternaam Van ‘t 

Klooster had.  

Op de afgebeelde foto staat 

een warmwater-fornuis, dat 

werd ook voor andere 

doeleinde warm gestookt 

onder andere bij het 

huisslachten van een 

varken. Nadat het varken 

met een masker was 

doodgeschoten, werd met 

een ketel heet water over 

de huid van het varken 
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gegoten. Het haar kwam hierdoor los te zitten en kon het haar er 

gemakkelijk afgeschraapt worden. Van het varken werden bepaalde 

stukken o.a. metworst, bloedworst en leverworst gemaakt, die in het 

fornuis werden gekookt. Voor men het varken ging verwerken moest 

het eerst gekeurd worden door een keurmeester en bij goedkeuring 

kreeg het varken een paar stempels. Om het vlees goed te houden 

werd het een tijdje in een pekelbad gedaan en daarna gerookt in de 

rookkast (bijna iedereen bezat deze). Het varken dat geslacht moest 

worden, moest zo zwaar en vet mogelijk zijn, bij voorkeur een zeug 

die een paar keer gekeud (gebigd) had. De naam big kende ze vroeger 

in deze streek niet, ze werden keuen genoemd. Vandaar de naam 

keuenkoper. De mensen van toen moesten zwaar lichamelijk werk 

doen en konden wel vet eten gebruiken. Dat ze graag vet wilde eten 

kwam onder andere tot uiting bij het dorsen van koren met de 

dorsmachine. Bij het dorsen was nog al wat personeel nodig. De buren 

hielpen elkaar, het was  altijd gezellig. Het vaste personeel (2 man) 

van de dorsmachine bleven tussen de middag altijd warm eten bij de 

boer waar de dorsmachine op het erf stond. Op een plaats waar het 

dorspersoneel zat te eten vroeg de vrouw des huizes of het eten goed 

smaakte! Ze kreeg als antwoord, het is maar goed dat het raam niet 

open staat, want dan zouden de aardappelen van mijn bord waaien, ze 

kreeg een hint dat er te weinig vette stip (jus) op de aardappelen zat. 

Bij de aardappelen werd ook veel groente gegeten. Zowel de 

aardappelen als de groente werden in eigen tuin verbouwd. Er werd 

ook groente geteeld die houdbaar was voor de winterdag, de groente 

die beperkt houdbaar waren werden vroeger met zout in een Keulse 

pot gedaan en daardoor langer houdbaar en bestemd voor de 

winterdag. De groente in de pot moest goed aangedrukt worden, dit 

deed men door een plankje in de pot op de groente te leggen met 

daarop een zware steen om het goed aan te drukken. Dit was voordat 

de weckketel was uitgevonden van af die tijd gingen alle groenten die 

bederfelijk waren en geschikt waren om te wecken in een weckglas en 

in de weckketel en op de kachel gezet en gesteriliseerd. Met de 

opkomst van de diepvries werd wecken verleden tijd. Om nog even op 

de aardappelen terug te komen, vroeger en kort voor de oorlog 
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verbouwde men deze zelf in de tuin In september / oktober 1944 

werden de bewoners uit Arnhem en omgeving geëvacueerd en die 

werden onder andere ook bij gezinnen op het Oude Grachtje 

ondergebracht. De gezinnen werden daardoor groter en hier was voor 

het verbouwen van aardappelen voor winteropslag geen rekening 

gehouden en bij sommige gezinnen was een te kort aan aardappelen. 

Een boer van het Oude Grachtje kreeg hierdoor een te kort aan 

aardappelen, daartegenover had hij veel hooi, de boer die een te kort 

aan hooi had voor zijn vee, wilde hooi van hem kopen maar zijn hooi 

wilde hij niet verkopen alleen ruilen voor aardappelen. De boer die 

hooi te kort had geen aardappelen over, maar wel een paard en wagen. 

Een zwager een goede bekende van hem wilde graag zijn paard en 

wagen lenen om aardappelen te gaan halen over de IJssel. Ze konden 

het paard en de wagen lenen onder voorwaarden dat de hoeveelheid 

aardappelen bij terugkomst en in drie porties werden verdeeld en toen 

kon er aardappelen geruild worden voor hooi. Na de oorlog was er 

veel werk en ging het financieel steeds beter, veel mensen die altijd 

voor zichzelf aardappelen hadden verbouwd deden dat niet meer en 

kochten hun aardappelen voor hun winter voorraad. Door de grote 

vraag naar aardappelen speelde de boeren die bouwland hadden hierop 

in en gingen grote stukken met aardappelen verbouwen. Dit werd hun 

gemakkelijk gemaakt omdat ze mechanisch werden gerooid. In het 

najaar waren de verbouwers extra druk om hun klanten van 

aardappelen te voorzien. In de loop van 1960 was er geen vraag meer 

voor winteropslag, in de winkel kopen was veel gemakkelijker. In die 

tijd waren de gezinnen groot en er werden veel aardappelen gegeten 

en die zorgden voor veel schillen en de schillenboer kwam deze 1 of 2 

keer per week ophalen. De schillen werden aan de koeien en of 

varkens gevoerd. Iedere schillenboer had zijn eigen wijk, na loop van 

tijd zijn zij er mee gestopt en verdwenen de schillenboeren uit het 

straatbeeld, omdat het niet meer lonend was.  

Wordt vervolgd 
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EEN AUTOMONTEUR KOMT VAN DE DOKTER  

Een automonteur komt van de dokter vandaan en denkt:  

‘Dat kan ik ook.’  

De monteur begint zijn eigen dokterspraktijk. Hij maakt reclame met: 

‘Als ik je probleem kan oplossen kost het je 500 euro. Als ik geen 

oplossing voor je heb krijg je van mij 1000 euro.’ 

Een advocaat ziet de advertentie en denkt dat hij daar gemakkelijk 

geld mee kan verdienen. Hij gaat naar de praktijk toe van de monteur.  

‘Ik ben mijn smaak kwijt’, zegt de advocaat.  

‘Gaat u maar zitten’, zei de monteur, ‘daar heb ik wel een drankje 

voor.’  

Hij loopt naar de kast, doet de 3e la van linksboven open en pakt een 

potje waar benzine in zit. Hij giet het goedje in de mond van de 

advocaat. Terwijl hij het uitspuugt zegt de advocaat:  

‘Gadver, dat is benzine. Wat doe je?!’ 

‘Ah’, zegt de monteur, ‘u heeft uw smaak terug. Dat is dan 500 euro.’  

De advocaat betaald en loopt boos weg. 

De volgende dag, nog steeds verontwaardigd over zijn vorige bezoek 

bedenkt de advocaat een nieuw probleem en gaat opnieuw naar de 

dokterspraktijk van de monteur. De advocaat zegt:  

‘Ik denk dat ik mijn geheugen kwijt ben. Ik kan me niets meer 

herinneren.’  

‘Gaat u maar zitten’, zei de monteur, ‘daar heb ik wel een drankje 

voor.’  

Hij loopt weer naar de kast, doet de 3e la van linksboven open en pakt 

een drankje.  

‘Nee, niet die, dat is benzine!’ zeg de advocaat. 

‘Ah’, zegt de monteur, ‘u heeft uw geheugen terug. Dat is dan 500 

euro.’  

De advocaat betaald en loopt nog bozer weg. 

De derde dag gaat de advocaat een laatste poging doen om die 1000 

euro te verdienen. Hij bedenkt  weer een probleem en gaat naar de 

praktijk toe.  

‘Dokter’, zeg de advocaat, ‘ik kan bijna niets meer zien. Mijn zicht 
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gaat enorm achteruit.’  

De monteur denkt eens goed na en na een tijdje zegt hij:  

‘Nee sorry, daar heb ik geen oplossing voor.’  

De monteur reikt naar zijn portemonnee. Hij overhandigt het geld en 

zegt:  

‘Hier heeft u uw 1000 euro.’  

Terwijl hij in werkelijkheid een briefje van 200 euro overhandigd.  

‘Heee!’ zegt de advocaat, ‘dit is maar 200 euro.’  

De monteur zegt:  

‘U heeft uw zicht terug, wat geweldig. Dat wordt dan 500 euro.’ 

 

 

 

REAGEREN  OP DE STELLING VAN DE MAAND?         

  

 

 

 

 

 

 

Reageren op de Stelling van de Maand in het Forum en op (actuele) 

Nieuwsberichten?  

Ga dan naar onze website www.kbosoest.nl  
 

U vindt daar onder andere ook nuttige adressen, links naar andere 

websites en foto’s/filmpjes. 

 

Vragen en/of opmerkingen over de website kunt u sturen naar de 

webmaster theostoop@kpnmail.nl 
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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!  

 
    

di. 17 november Vrijwilligers-

middag 

De Klarinet 

Aanvang 14.00 uur 

di. 24 november 

 

Eendaagse 

busreis KBO 

Prachtig aardewerk bij 

Royal Goedewagen in Nieuw- 

Buinen Vertrek 08.30 uur. 

Thuiskomst 20.30 uur 

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 

 

Informatie over de busreizen bij de Reiscommissie: 

Mevrouw C. Smeele   Telefoon 035 – 6022969 

Mevrouw Y. Dijkhuis Telefoon 035 – 6027504 
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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 

di. 3 nov. 12.30 uur Warme maaltijd. Kosten € 6,50 Aanmelden 

en betalen t/m vrijdag 30 oktober bij DDE 

vr. 6 nov. 12.30 uur Open Eettafel Kosten € 6,50 aanmelden en 

betalen uiterlijk op 23-10 bij DDE 

zo. 8 nov. 13.30-16.30 

uur 

Bridge - Soesterberg Bridgeclub 

vr. 13 nov. 12.30 Open Eettafel Kosten € 6,50  Aanmelden en 

betalen uiterlijk op 30-10 bij DDE 
za. 14 nov. 10.00-14.00 uur Creatiefmarkt Gratis entree. 

vr. 20 nov. 12.30 uur Open Eettafel Kosten €6,50 Aanmelden en 

betalen uiterlijk op 6-11 bij DDE 

vr. 20 nov. 19.30 uur Bingo, €4.50 per kaart zaal open 18.45 uur 

vr. 27 nov. 12.30 uur Open Eettafel Kosten € 6,50 Aanmelden en 

betalen uiterlijk op 13-11 bij DDE 

vr. 27 nov. 14.00-16.00 uur Computerinloop Gratis - Hulp bij al uw 

computervragen 

za. 28 nov. 14.00-16.00 uur Pannenkoekeninloop, € 1.50 pannenkoek- 

naturel / € 1.70 met spek. 

za. 28 nov. 20.00 uur Dansen 55+ entree € 2.50 

 

Klaarwater. Wiardi Beckmanstraat 475 Soest tel: 035 6010607 

di. 27 okt. 14.00 uur Diabetes café 

do. 29 okt. 13.30 uur Bingo 

wo. 18 nov. 12.30 uur Warme maaltijd, aanmelden 

do. 19 nov. 14.00 uur PCOB lezing: Dagelijks leven in Japan 

do. 26 nov. 13.30 uur Bingo 

di. 1 dec. 14.00 uur Muziekoptreden met Peter Bruys; accordeon en 

liedjes 
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De Klarinet, Klarinet 39 Soest tel: 035 6023139 
di. 10 nov. 12.30 uur Gezamenlijke maaltijd 

vr. 13 nov. 14.00 uur Bingo ‘De Klarinet’ 

vr. 20 nov. 14.00-17.00 uur Taartenmiddag 

vr. 27 nov. 12.00-14.30 uur Pannenenkoeken inloopmiddag 

di.  8 dec. 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  

 

BESTE LEDEN, WIJ HEBBEN UW HULP NODIG! 

De KBO afdeling Soest-Soesterberg-Baarn beschikt over een 

ledenadministratiesysteem dat behulpzaam is bij het onderhouden van 

de contacten met de leden (o.a. verspreiding van de maandbladen 

Soester Venster en Nestor; contributiebetalingen). 

Binnenkort stapt de afdeling over op een vernieuwd 

ledenadministratiesysteem dat uniform is voor alle afdelingen van de 

Unie KBO. Dit nieuwe systeem voorziet ook in de mogelijkheid om in 

de toekomst langs digitale weg (bv e-mail berichten; Nieuwsbrief) 

contacten met de leden te onderhouden. 

1. We hebben daarvoor uw e-mail adres nodig en vragen u vriendelijk 

dit adres (indien u dit heeft) aan ons door te geven via 

onderstaand e-mail adres. 

2. Omdat het bestuur graag inzicht zou willen hebben in de 

leeftijdsopbouw van onze leden verzoeken wij u ook om uw 

geboortedatum via onderstaand e-mail adres aan ons door te geven. 

U zult begrijpen dat alle door u verstrekte gegevens zeer vertrouwelijk 

worden behandeld en niet aan derden zullen worden doorgegeven. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Geef uw reactie door aan  ag.smits@kpnplanet.nl 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
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    

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

Ledenadministratie 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 

 

 


