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VAN DE VOORZITTER
Herfst 2015, kleurrijk?
Een aankomende herfst doet ons altijd uitkijken naar een prachtig
gekleurde natuur. Dat lukt niet altijd, maar toch! Dit jaar kijken wij
met betrekking tot onze belangenbehartiging voor Senioren uit naar
een mooie kleurenpracht dit najaar.
In het S.V. van augustus/september meldde ik u de problemen rond
het voortbestaan van de Heybergh in Soesterberg. Op het moment dat
ik hierover schreef was ik niet erg gelukkig gestemd over de kansen
van het voortzetten van de daar aangeboden zorg. Ook was er grote
onrust onder de Senioren elders over de vraag: ‘kan dit ons ook
overkomen’?
Veel overleg is er sindsdien geweest en tijdens een vergadering in
Soesterberg op 31 augustus werden wij blij verrast met de uitspraak
van alle belanghebbenden: de zware zorg in Soesterberg moet blijven.
Afgesproken werd dat de verantwoordelijke partijen in dit proces
(Zorgpalet Baarn/Soest, Zorgkantoor, Achmea en Gemeente) in
samenspraak vóór 1 oktober scenario’s gaan opstellen hoe dit
uitgangspunt kan worden gerealiseerd. Daarna zal in een kerngroep
waarin alle belanghebbenden zullen zijn vertegenwoordigd worden
overlegd welk scenario zal worden gekozen.
Wij als COSBO zijn die avond met een veel beter gevoel naar huis
gegaan en kijken nu vol verwachting uit naar de voorstellen om ons
daarna te beraden over de vraag wat het beste scenario zal zijn voor de
belangen van de huidige én toekomstige bewoners van de Heybergh.
Rooskleurig dus?
Een maar al te bekent speerpunt van onze Seniorenbonden betreft
levensbestendige huisvesting voor Senioren. Daar valt nog zeer veel
werk te verzetten om dit probleem minder nijpend te maken en hiertoe
voldoende medewerking van de overheid te verkrijgen. Hier zijn de
2

kleuren vooralsnog zeer flets en in de tussentijd moeten zoekende
Senioren toch geholpen kunnen worden. Dit heeft er toe geleid dat een
nieuw fenomeen op de Nederlandse huizenmarkt is verschenen: de
Seniorenmakelaar.
Een Seniorenmakelaar heeft zich verdiept in de problematiek van de
woonnoden en -wensen van deze specifieke groep en de noodzaak van
levensbestendige woningen. Door hun kennis van de markt kunnen zij
Senioren adviseren en begeleiden bij het zoeken naar individuele
oplossingen.
COSBO vindt dit een zeer belangrijke ontwikkeling en gaat zich in
Soest samen met de makelaarsbranche oriënteren hoe dit ook in ons
woongebied kan worden opgepakt.
Al met al een tweetal onderwerpen waar wij kleur aan hopen te
kunnen geven.
Frits van Wesemael
CEES GROEN
Op 27 augustus is Cees Groen overleden
en zijn uitvaart vanuit de Petrus & Paulus
Kerk was op 3 september, waarna het
afscheid in Crematorium Den en Rust te
Bilthoven. Cees is in de jaren negentig
voorzitter geweest van onze KBO-afdeling
en na de beëindiging van deze functie werd hij voorzitter van KBO
Provincie Utrecht. Daarna is hij steeds samen met zijn vrouw Riet, die
jarenlang vrijwilliger van onze Soos is geweest, de KBO blijven
bezoeken, volgen en adviseren. Wij zijn hem dan ook daarvoor zeer
dankbaar en blijven hem herinneren als een aimabel en betrokken
persoon die voor onze KBO van grote betekenis is geweest.
Namens het bestuur, Toon Smits
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN
CULTUREEL FESTIVAL IN BAARN

STAAT

OP

HET

Op zaterdag 5 september 2015 heeft de KBO Soest-Soesterberg-Baarn
weer act de préséance gegeven op het Cultureel Festival in Baarn.
Het Festival is een jaarlijks terugkerende activiteit die zeer veel
bezoekers trekt uit Baarn en
wijde omgeving. Tussen 11.00
en 17.00 uur waren er op
diverse marktjes en pleinen in
het centrum van Baarn meer
dan 50 kunstenaars en 60
verenigingen en organisaties
die zich aan het publiek
presenteerden.
Bestuursleden van onze KBO
afdeling (waar onder voorzitter
Frits van Wesemael) stonden
met een kraam in de
Pekingtuin veel bezoekers te
woord om uitleg te geven over
de
activiteiten
van
de
vereniging.
In de gemeente Baarn neemt
de KBO afdeling deel aan de maandelijkse vergaderingen van de
Seniorenraad. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het
gemeentelijk beleid aan het College van Burgemeester en Wethouders
als het gaat om de belangen van senioren in Baarn. Voor de
verwezenlijking van haar doelstelling onderhoudt de Seniorenraad
contacten met allerlei instanties in Baarn, die zich op welke wijze dan
ook bezig houden met de belangen van senioren.
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PERSONENALARMERING IN SOEST EN SOESTERBERG

De Stichting Welzijn Ouderen Soest verzorgt voor de senioren in
Soest en Soesterberg een groot aantal diensten. Deze diensten zijn o.a.
maaltijdvoorziening, klusjesdienst, tuinonderhoud, seniorenbus en ook
personenalarmering.
De personenalarmering is een dienst met name voor senioren, die niet
elk moment iemand in hun omgeving hebben die te hulp kan schieten.
Onlangs is een mevrouw gevallen en heeft 18 uur op de grond
gelegen. Toen ze gevonden was, moest ze worden geopereerd.
De SWOS heeft hiervoor de personenalarmering, die al meer dan 20
jaar zijn waarde heeft bewezen.
In huis krijgt men naast de telefoon een alarmapparaat geïnstalleerd en
daarbij een halszender met een simpele drukknop. De
personenalarmering is aangesloten bij een alarmcentrale, die 24 uur
per dag bereikbaar is. Als er iets in of om het huis gebeurt, dan hoeft
men alleen maar de knop op de zender in te drukken en krijgt men
contact met de alarmcentrale. Deze vraagt u wat er aan de hand is en
neemt indien nodig contact op met één van uw contactpersonen, die
dan direct te hulp kunnen schieten. Als u op de oproep van de
alarmcentrale niet reageert, sturen ze in ieder geval de hulpverlening
naar u toe. Als uw contactpersonen en de SWOS niet bereikbaar zijn
dan wordt de politie benaderd.
De personenalarmering is ook door een aantal
Zorgverzekeringsmaatschappijen in hun polis opgenomen.
Als u belangstelling heeft, is het verstandig om eerst bij uw eigen
zorgverzekering te informeren.
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U kunt te allen tijde bij de SWOS terecht voor advies of als de
zorgverzekering aangeeft dat u geen indicatie heeft voor
personenalarmering.
Mocht u belangstelling hebben voor de personenalarmering of meer
informatie willen, dan kunt u contact met ons opnemen via het SWOS
personenalarmering tel.nr. 035 6014114 of 035 6023681.
SWOS EN HOOG SOESTDIJK
Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) is een nieuwe
samenwerking aangegaan met Hoog Soestdijk! Samen met de
bewoners van Hoog Soestdijk organiseert de SWOS ontspannende
activiteiten voor alle senioren uit Soest en Soesterberg. Hoog
Soestdijk heeft de beschikking over een prachtige recreatieruimte
waar de activiteiten plaatsvinden.
In de recreatieruimte van Hoog Soestdijk is elke dag wel iets te doen.
Op maandagmorgen bent u van harte welkom vanaf 10.15 uur om
gezellig met elkaar koffie te drinken en vanaf 14.00 is de ruimte
beschikbaar voor koersbal. Dinsdagmorgen is gereserveerd voor de
creatievelingen. In het Creatief Café leren we elkaar nieuwe dingen
zoals de nieuwste breipatronen. Neem uw eigen spullen mee.
Woensdagmiddag is het tijd voor ontspannen op de filmmiddag, om
14.00 uur start de film. Hebt u een suggestie voor een film? Neemt u
deze dan gerust mee. Op donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het
sjoelen en op de 1e vrijdag van de maand wordt er een happy hour
georganiseerd. En wilt u biljarten? Met uitzondering van de
woensdagmorgen kunt u dagelijks terecht in de biljartkamer van Hoog
Soestdijk.
Wilt u meer weten of u aanmelden? Loop even binnen bij Hoog
Soestdijk aan de Prins Hendriklaan 5 te Soest of bel met de SWOS.
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Over SWOS
De Stichting Welzijn Ouderen Soest zet zich in voor senioren in Soest.
Veel van het werk wordt door senioren uitgevoerd. De activiteiten zijn
voor en door senioren, zij worden ondersteund door medewerkers van
de SWOS.
Molenstraat 8C
3764 TG Soest
Bel 035 602 36 81
www.swos.nl

Over HOOG SOESTDIJK
Hoog Soestdijk is een sfeervol appartementencomplex met 79 royale
appartementen. In Hoog Soestdijk kunt u comfortabel wonen in een
fijne omgeving! Met een eigen huismeester, een representatieve
recreatieruimte en parkachtige tuinen rondom met zitjes biedt Hoog
Soestdijk maximaal comfort. Daarnaast kunnen de bewoners binnen
het complex gebruik maken van de diensten van diverse specialisten
en praktijken op het gebied van skin & healthcare. Er zijn nog
appartementen beschikbaar. Bekijk voor meer informatie de website
van Hoog Soestdijk.

Prins Hendriklaan 5
3761 DT Soest
Bel 035 601 68 09
www.hoogsoestdijk.nl
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DAGTOCHT VRIJDAG 23 OKTOBER
ORANJE HISTORIE EN DEKSELSE PANNETJES

Vandaag maken we na de koffiestop, uiteraard met gebak, een mooie
rondrit langs de kastelen van Vorden en door het Hof van Twente
Daarna gebruiken we de lunch bij Restaurant Hof van Twente in
Hengevelde.
Middags brengen we een bezoek aan het Oranjemuseum ‘Nieuwe
Haghuis’ in Diepenheim
Dit museum ligt op het fraaie erf van het agrarische bedrijf ‘Nieuwe
Haghuis’ aan de Prinsendijk, dat in samenhang met de monumentale
boerderij uit 1912, de aanblik van een landgoed vertoont en is het
nieuwste van de drie Oranje musea in Nederland. In het museum vindt
u de enige en grootste bordencollectie van de Oranjes. Alsmede
Twents boerenantiek, tegeltjes, glazen, lepeltjes, schilderijen, platen,
munten, wandkleden en boeken over Oranje- en/of Koningshuis en
hun telgen.
De dag wordt ‘deksels’ afgesloten met een diner met dekselse
pannetjes, ieder pannetje bevat weer een ander gerecht, bij Brasserie
Kriebelz in Terwolde
Vertrek 08.30 uur. Thuiskomst ca. 20.30 uur. Prijs € 61,50
Inschrijven kan door het bij dit Soester Venster ingesloten
aanmeldingsformulier. ( mensen uit Baarn kunnen opstappen bij het
station in Baarn)
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Dagtocht dinsdag 24 november
Prachtig aardewerk bij Royal Goedewaagen
Na de koffie met gebak in het Restaurant Het Trefpunt in Wezep
maken we een toeristische route naar Restaurant ’t Maotie in Gasselte,
waar wij de lunch gebruiken.
Daarna gaan wij naar het Prachtige Aardewerk bij Royal
Goedewaagen in Nieuw Buinen.
Royal Goedewaagen is de enige aardewerkfabriek in Nederland die
nog werkt volgens deze ambachtelijke traditie
Een bedrijf dat in 1610 begonnen is als Pijpenmaker in Gouda. De
vraag naar Pijpen nam af en het bedrijf heeft zich geconcentreerd op
het vervaardigen van gebruiksaardewerk. Vanwege ruimte gebrek op
de locaties in Gouda is het bedrijf verhuisd naar Nieuw Buinen.
Hier wordt nog net zo ambachtelijk aardewerk gemaakt als 400 jaar
geleden. Alleen door de modernste ontwerptechnieken is het aantal
mogelijkheden vele malen groter. Het is thans een aardewerkfabriek
die handgemaakte keramiekproducten produceert voor bijzondere
gelegenheden.
Rond 17.00 uur wacht ons dan een 3-gangendiner bij de
Dennenhoeve in Nunspeet.
Vertrek 08.00 uur. Thuiskomst ca. 20.30 uur. Prijs € 62
Inschrijven kan door het bij dit Soester Venster ingesloten
aanmeldingsformulier. ( mensen uit Baarn kunnen opstappen bij het
station in Baarn)
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VERRASSING VAN DE MAAND OKTOBER

Familie Verschoor-Boeren
Plesmanstraat 70
3769 HN Soesterberg
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Jeu de Boules Vereniging ‘De Gemshoorn’
Jeu de Boules Vereniging ‘De Gemshoorn‘
heeft aan de Eemweg 2c in Soest een
prachtige locatie waar je binnen én buiten
kunt spelen.
‘s Winters in het boulodrôme en ’s zomers
op de buitenbanen. Zowel recreatief als in
competitieverband is deze leuke en boeiende
sport bij ‘De Gemshoorn’ te
beoefenen.
Verder zijn er op de Eemweg en
elders in de regio regelmatig
toernooien waaraan iedereen met
een (wedstrijd)licentie mee kan
doen. Hierbij zijn leuke en
aantrekkelijke prijzen te winnen.
Boulen kan op maandag- en
donderdagavond van 19.00 tot 23.00 uur en zaterdagmiddag van 12.30
tot 17.00 uur. Iedereen is op die dagen van harte welkom om
vrijblijvend kennis te maken met deze afwisselende sport, die écht
meer
inhoudt
dan
alleen
maar
een
balletjegooien.
Er zijn overigens ook rummikub- en kaartavonden. De eerste twee
bijenkomsten zijn woensdag 9 en 22 september van 19.30 tot ± 22.00
uur. Entree € 2,50 gratis koffie en elke avond zijn er prijsjes te
winnen.
Het gebouw en de buitenbanen van ‘De Gemshoorn’ liggen tussen de
ijsbaan en voetbalclub VVZ ’49, en er is voldoende
parkeergelegenheid.
Verdere informatie op de website www.degemshoorn.nl of bel Gerda
van Londen: 06-49223884
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Bij oma op bezoek

Dit tafereel is misschien wat overdreven maar de teneur is bij velen
onder jullie toch wel herkenbaar!
Oma is jarig en nodigt kinderen en kleinkinderen uit om haar
verjaardag te komen vieren. Meteen een goed moment om weer eens
met de hele familie gezellig bij te praten over het wel en wee van alle
familieleden.
Maar wat gebeurt er: kleinkinderen kruipen achter hun IPad en de
kinderen (inmiddels ook al veertigers) hebben het alleen maar
onderling over hun zakelijke en privé beslommeringen. En oma: die
ziet het hele tafereeltje wat weemoedig aan en berust er in dat de
gezelligheid van weleer verleden tijd is.
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Meeting Point Baarn
Elke 4de woensdagmiddag
van 14.30 uur tot 16.00 uur in
activiteitencentrum
Boogh, Schoolstraat 53 A
Meeting Point Baarn is een plek waar senioren, mantelzorgers, en
chronisch zieken vrijblijvend kunnen binnen lopen.
Er zijn diverse hulpverleners aanwezig om uw vragen te
beantwoorden, zoals Mirriam Gransier (mantelzorgconsulent),
Monique Gijsen (ouderenadviseur).
U kunt terecht met vragen op de terreinen van wonen, zorg, welzijn,
vrijetijdsbesteding en financiën.
Meeting Point Baarn is een initiatief van Welzijn Baarn in
samenwerking met de Ouderenbonden PCOB, ANBO en KBO.

Programma:
23 september: Levensbestendig wonen, veiligheid en comfort.
28 oktober : Thuiszorgwinkel
25 november : Suzanne Oortman-Gerlings, Financiën, levenstestament, Senior Banking
December : geen Meetingpoint
Aanmelden: u hoeft zich niet aan te melden of in te schrijven maar
we vinden het prettig als u ons informeert over uw komst via mail of
telefoon.
Voor meer informatie:
Kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur of de
mantelzorgconsulent van Stichting Welzijn Baarn.
T:
(035)541 8600
E:
info@welzijnbaarn.nl
W:
www.welzijnbaarn.nl
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VAN DE LEZER
Hoe zo, veel problemen over onze ‘zwarte pietjes’.
Eigenlijk vind ik dat peanuts met wat ik afgelopen dinsdagavond
tegen kwam tijdens nog wat boodschappen doen bij mijn favoriete
supermarkt ‘Hoogvliet’. Was dat even schrikken, loop ik rustig tussen
de schappen door en word ik ineens onaangenaam verrast met een
stelling sinterklaasjes in kleurrijke verpakking. Ik werd boos, heel
boos en had bijna het hele schap omgetrokken, maar realiseerde mij
dat ik dan waarschijnlijk als een ‘in de war’ zijnde oudere dame zou
worden afgevoerd. Dus herpakte mijzelf en ging rustig afrekenen.
Maar toen ik dit nog diezelfde avond vertelde aan onze gasten in ons
ontmoetingscentrum ‘Klaarwater’ kreeg ik gelijk bijval van een van
onze medebewoners van Honsbergen. Een heer vertelde mij dat hij
zich bij de bedrijfsleider van Hoogvliet had gemeld omdat hij zich ook
stoorde aan de kruidnootjes en pepernoten, die al in de schappen
lagen. Als laconiek antwoord kreeg hij te horen, dat diverse
supermarkten, zoals bij Jumbo, ook al voorzien waren van deze
Sinterklaas lekkernijen.
Wat een schijnheiligheid, want wij hebben nog 3 maanden te gaan. En
de verwarring onder de kinderen, die nog geloven in onze goedheilig
man. Moet er nu al een verlanglijstje gemaakt worden? Mogen wij al
onze schoen zetten? Zo jammer. Eigenlijk wil ik hierbij iedereen
oproepen om toch vooral deze aankopen nog even zeker, tot in ieder
geval de Sint voet aan wal heeft gezet, te vermijden.
Hannie Sipkema
Een straaltje liefde
op mensen gericht
Verandert ogen
Verwarmt het gezicht
Wil Spijker
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DE HISTORIE VAN HET OUDE GRACHTJE IN SOEST 1
Tot begin 1900 was het Oude Grachtje gelegen achter de Eng in het
Soesterveen een weg die als weg weinig te betekenen had. De
verspreid
liggende
daggelders
woningen
hadden
diverse
gezamenlijke particuliere uitwegen
naar de Beukenlaan en Nieuweweg.
Wanneer de weg de naam Oude
Grachtje heeft gekregen is niet
helemaal duidelijk. In 1897 werd het
al als naam vermeld, vroeger was
het achter den Engh. Na 1900 werd
het Oude Grachtje als weg steeds verbeterd, van een karrenspoor in
een sintelweg die zomers bij droog weer, om het stuiven tegen te gaan,
door de gemeente met een sproeiwagen vochtig werd gemaakt. Na
1950 werd de weg geasfalteerd, bij het verbeteren van de weg
verdwenen geleidelijk de gezamenlijke uitwegen op twee na.
Sommige huisjes die aan deze weg stonden zijn gezien de materialen
waarvan ze gebouwd waren, onder andere de handgevormde steentjes
en met het rieten dak, al heel oud. Of er ook plaggen hutten hebben
gestaan is niet bekend. De huisjes ‘daggelderswoning’ hadden daarin
allemaal een kleine ruimte voor veestalling. Het land ten zuiden van
het Oude Grachtje lag lager en in een kom, er werd turf gegraven en
zodra de turf er uit was stonden die stukken land vaak onder water en
had het weinig waarde. Volgens overlevering ging die grond van de
hand voor fl. 0,25 of een pond rook- of pruimtabak. De
perceelgrenzen waren onduidelijk er stonden geen kadasterpalen. In
1906 is het Waterschap Soesterveen opgericht, er moest een betere
ontwatering komen. De nieuwe Veensloot werd hiervoor in 1910
gegraven. De resultaten waren het volgende jaar al goed merkbaar. De
zomer van 1911 was zeer warm en droog en het land kwam droog te
liggen en volgens overlevering lag de paling voor het oprapen, er
werden kruiwagens vol met paling gevangen. Ondanks de nieuwe
Veensloot kwam er bij overvloedige regen de laagste stukken nog wel
eens onder water te staan, het laatste nog in
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augustus / september 1957, al met al kwam er steeds meer grasland
die beweid konden worden. Daardoor konden er meer melkkoeien
worden gehouden en ging men steeds meer varkens en vooral meer
kippen houden waardoor ze veel werk op hun boerderijtje kregen. Tot
in de veertigerjaren van de vorige eeuw werd de rundveestapel
gecontroleerd op TBC. De koeien die TBC hadden werden geslacht,
ze moesten TBC vrij zijn dit om de besmetting van TBC via de melk
te voorkomen. Daardoor hadden de meeste bewoners van het Oude
Grachtje geen tijd meer om elders te werken en probeerden ze thuis
een sober bestaan op te bouwen.
Het vervolg van dit verhaal in een volgend Soester Venster
De redactie
Hoe is dit artikel tot stand gekomen.
De oorsprong van het maken van dit artikel (uit het boekje De historie
van het Oude Grachtje) is gekomen bij een kennismaking van Wim
Routers met Anton Roest. Bij deze ontmoeting kwam Wim Routers,
wonend in Overhees, er achter dat Anton Roest een oude bewoner van
het Oude Grachtje was. Hij gaf toen te kennen dat hij het jammer vond
dat hij in die tijd, toen hij in Soest kwam wonen niet meer foto’s heeft
gemaakt van de toen nog bestaande woningen. Zo is het idee ontstaan
om oud bewoners van het Oude Grachtje op te zoeken om te vragen of
zij nog oude foto’s hebben van de woningen die zij hebben bewoond
en of wij daar een scan (kopie) van mochten maken. Na het
verzamelen en het bekijken van de foto’s kwamen veel herinneringen
van 40 jaar wonen op het Oude Grachtje naar boven en ook de
overleveringen van bepaalde dingen. Wij vonden dat de geschiedenis
niet verloren mocht gaan en dat dit voor de toekomst op papier moest
worden gezet. Met dank, aan hen die hun foto’s beschikbaar hebben
gesteld: De oud-bewoners van het Oude Grachtje Gemeente Archief
Soest (Joop Piekema).
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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
12.30 uur
Open Eettafel, kosten € 6,50
vr. 2 okt.
vr. 2 okt. 14.00-16.00 uur Computer inloop, hulp bij al uw
computer vragen
di. 6 okt.
12. 30 uur
Mosselmaaltijd, kosten € 7,50
aanmelden/betalen t/m 4 okt. bij DDE
vr. 9 okt.
12. 30 uur1
Open Eettafel, kosten €6,50
za. 10 okt. 10.00-13.30 uur Rommelmarkt, gratis entree
zo. 11 okt. 13.30-16.30 uur Bridge, Soesterberg Bridgeclub
ma. 12 okt. 10.00-12.00 uur Leesgroep Soesterberg
12.30 uur
Open Eettafel, kosten € 6,50 aanmelden en
vr. 16 okt.
betalen uiterlijk 2 okt. bij DDE
vr. 16 okt.
19.30 uur
Bingo, €4,50 per kaart zaal open 18.45 uur
do. 22 okt. 09.30-12.00 uur Modeshow /verkoop Meijssen mode
vr. 23 okt.
12.30 uur
Open Eettafel, kosten € 6,50 aanmelden en
betalen uiterlijk 9 okt. bij DDE
Klaarwater. Wiardi Beckmanstraat 475 Soest tel: 035 6010607
wo. 30 sep. 14.00-16.00 uur Optreden Puntenburgers miziekmiddag
do. 1 okt. 14.30-16.00 uur Taart eten en voorlezen
ma. 5 okt.
14.00 uur
Workshop, Positief Ouder worden
wo. 7 okt. 09.30-12.30 uur Diepenveen ondermode verkoop
wo. 14 okt.
10.00 uur
Kerkhof mode Show en verkoop
do. 15 okt.
14.00 uur
PCOB lezing, Zwerftocht over de Veluwe
wo. 21 okt.
12.30 uur
Warme maaltijd, aanmelden
De Klarinet, Klarinet 39 Soest tel: 035 6023139
vr. 2 okt.
14.00 uur
Dag van de ouderen
09.30-10.30 uur Rollator spreekuur
ma. 5 okt.
vr. 9 okt.
14.00 uur
Bingo, De Klarinet
di. 13 okt.
12.30 uur
Gezamenlijke maaltijd
vr. 23 okt.
12.00-14.30 uur Pannenkoekeninloopmiddag
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
vr.

23 oktober

Eendaagse
busreis KBO

Oranje Historie en
Dekselse Pannetjes
Vertrek 08.30
Thuiskomst 20.30 uur
di. 17 november Vrijwilligersmiddag
De Klarinet
Aanvang 14.00 uur
di. 24 november
Eendaagse
Prachtig aardewerk bij
busreis KBO
Royal Goedewaagen in
Nieuw-Buinen
Vertrek 08.30 uur. Thuiskomst
20.30 uur
do. 17 december
Kerstviering H.
Aanvang 14.00 uur
Familiekerk
vr. 18 december
Ker Kaarsjesavond en Kerstmarkt
stre
in de Orchideeënhoeve in
is
Luttelgeest
KB
Vertrek 13.00 uur
O
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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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 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

19

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
06 10444535

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

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
0356027504
0644594158

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

A.F.M.Borgts-vanSchaik
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 6013848
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
Ledenwerving
Ledenadministratie
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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