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2021 lonkt !
Ja, het is al weer bijna zo ver en wij gaan het
jaar 2020 afsluiten. En wat voor een jaar.
Een jaar dat wij niet snel zullen vergeten.
Bij het afronden kijk je ook altijd terug: op
plezierige gebeurtenissen waarvan wij de
herinnering graag bewaren, van zaken waar wij
hopelijk van kunnen leren maar ook op
gebeurtenissen die wij het liefst zouden willen
vergeten of die wij nog moeten verwerken.
Zo steekt het leven in elkaar.
Gelukkig biedt de maand december ons de kans
om ons voor te bereiden op een van de
belangrijkste momenten in ons geloofsleven;
het Kerstfeest. De start is voor onze KBO leden
de voorbereidingsviering in de Familiekerk, al
zal dat dit jaar noodgedwongen zeer sober
moeten plaatshebben. Ook de Kerstdagen zelf
zullen geheel anders zijn. Wij hopen en geloven
echter dat velen van ons via televisie- en
lifestreamprogramma’s toch de vieringen zullen
mogen meemaken en ervaren. Hoe mooi is het
niet om het jaar af te kunnen sluiten met de
blijheid, hoop en verwachting van de
Kerstgedachte. Het Bestuur wenst u dit allen
dan ook van harte toe.
Door de ons meer dan bekende redenen hebben
wij het afgelopen jaar in slechts geringe mate
datgene kunnen betekenen wat wij ons

voorgesteld hadden. Wel hebben wij gelukkig kunnen constateren
dat onderling helpende handen zijn uitgestoken om bij te staan in
situaties waar daar behoefte aan was ontstaan. In moeilijke tijden
groeit hulpbereidheid. Wij als Bestuur kijken er naar uit om ons
weer daadwerkelijk in te kunnen zetten voor die plannen, ideeën en
samenkomsten die wij gewend zijn in te vullen. Met die gedachte
gaan wij derhalve het nieuwe jaar in. Langs deze weg wenst uw
Bestuur u goede, inspirerende en feestelijke Kerstdagen toe en
daarna een goede jaarwisseling met onversaagd goede wensen voor
2021 en dit alles is goede gezondheid. Dus: 2021 lonkt !
Frits van Wesemael

Rabo ClubSupport

Dank

Op onze oproep in het Soester Venster van oktober om bij Rabo
ClubSupport uw stem uit te brengen op project Digitalisering heeft u
kennelijk positief gereageerd. Wij hebben van Rabobank Amersfoort een
bijdrage ontvangen van € 442,54 en danken daarvoor niet alleen de
Rabobank maar ook allen die daaraan met hun stem toe hebben
bijgedragen. Zodra de omstandigheden dat toelaten starten we met het
project Digitalisering waarmee wij de digitale vaardigheid van onze leden
willen bevorderen. Het gebruik van de smartphone en tablet zullen
daarbij centraal staan.
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Op weg naar Kerstmis nodigen wij u uit voor
een eucharistieviering

H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19,
3768 CP Soest

op DONDERDAG 17 DECEMBER 2020, aanvang 14.00 uur.

Het thema is: “Zij Gij de Komende? ”

Celebrant is pastoor J. Skiba m.m.v. cantores o.l.v. Jan Schuring
Wij verzoeken u om u van te voren aan te melden bij het
Parochiesecretariaat 035-6011320 / secretariaat@marthamaria.nl
Vervoer dient u een week voor de viering aan te vragen bij
mevrouw C. van Brussel, tel. 035-6018126
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Op weg naar kerst
door: Gerda Buis

Wanneer ik Uw kribbe nader, kom ik dan binnen, of komt Gij binnen
bij mij?
(tekst, gedicht Jos Brink.)
We zijn op weg naar kerst. Op weg naar de kribbe.
Op weg naar het feest van licht en vrede. Op weg naar, Samen!
Alhoewel, dat zou het moeten zijn. Maar ik heb zo het idee dat het
dit jaar geheel anders uitpakt. We hebben immers een jaar achter de
rug, waarin we steeds meer beknot werden in het samenzijn. Corona
gooide vele malen roet in het eten. Met meer… konden we dichte
deuren treffen.
Dichte deuren. Dat overkwam ook twee mensen zo’n tweeduizend
jaar geleden. Op zoek naar een veilige plek. De vrouw hoogzwanger.
Misschien juist daarom, was er van binnenkomen geen sprake.
Zoek maar elders, hier geen gedoe. Wat onzekerheid, angst, met je
kan doen.
Isoleren, vervreemden van elkaar, het is zo van alle tijden wanneer
een crisis zich aandient.
De twee mensen gaven hun zoektocht naar een veilig beschut plekje
niet op.
Ze hadden vertrouwen, ze hadden hoop.
Wat een overeenkomst, niet? Ook wij dolen wat rond met ons
gevoelsleven, zijn rusteloos, vragen ons af, hoe lang nog?
We missen de warmte, de veilige plek van samen, onbeperkt.
We zoeken naar open deuren. De hoop opgeven?
Nee… hoe moeilijk ook, door hoop te blijven houden, blijven
geloven in de goede afloop, komt die kribbe vol licht in zicht.
Kunnen wij naderen.
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Net als die twee mensen die hoop bleven houden. Ook zij vonden
een warme plek. Niet in eenzaamheid maar met vele bezoekers
konden zij hun vreugde delen. Vulde de grot zich met licht.
Het komt goed. Laten we daaraan denken als we kerst in kleine
kring moeten vieren. Als wij in staat zijn ons hart te vullen met
veel… licht… zal onze geestelijke deur niet gesloten zijn.
Ontvangen wij Hem met open armen.
De brenger van het licht.

Zalig Kerstfeest

Wanneer ik Uw kribbe nader
ben ik niet die herder
die zich haast
die zich spoedt
op weg naar

wanneer ik uw kribbe nader
ben ik niet die koning
die met schroom U nadert
Uw gloed vangt
en knielt

wanneer ik Uw kribbe nader
zal ik de schapen niet zijn
volgzaam, zonder aarzelen
zij rusten niet
zij spoeden

wanneer ik Uw kribbe nader
zal ik die mens zijn
vervuld van hoop
omringd door licht
en aanschouw het Kind.
Gerda Buis
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Uniek geschenk

N.a.v. een stukje van Ria Roelants, ouderadviseur/maatschappelijk
werk in het Soestervenster, over de boekendienst aan huis (een
service van de bibliotheek) werden de klanten die gebruik maken
van deze dienst, verrast met wel een heel bijzonder cadeau.
De heer Harry Hauptmeijer heeft exemplaren beschikbaar gesteld
van het boekje: De Soesterduinen in de vier jaargetijden. Zowel de
foto’s als de teksten zijn van zijn hand.
Dit pareltje met prachtige foto’s van de Korte en de Lange Duinen in
alle seizoenen begeleid met haiku’s werd dan ook dankbaar in
ontvangst genomen.
Ik wil de heer Harry Hauptmeijer namens onze klanten bedanken
voor dit unieke geschenk.
Thea van de Grootevheen
Coördinator boekendienst aan huis
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COSBO

Misschien merkt u niet zoveel van hetgeen het bestuur van het
COSBO doet. Daarom leek het ons een goed idee om u te
schetsen waar het COSBO voor staat.
Het COSBO is het overkoepelend orgaan van de ouderenbonden
KBO en PCOB. Destijds is, op verzoek van het college van B&W,
dit orgaan opgericht om zodoende één gesprekspartner te zijn voor
het College. Het bestuur bestaat uit leden van de KBO en de PCOB
en komt in principe maandelijks bij elkaar.
Het COSBO komt op voor de belangen van alle ouderen in de
gemeente Soest op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen.
Dat betekent een belangenbehartiging voor ± 25% van de inwoners
van ons dorp.
Belangenbehartiging van een groot deel van de bewoners van Soest,
vraagt om een goede communicatie met het college van B&W en de
fracties van de gemeenteraad. Middels persoonlijke gesprekken met
wethouders, het uitnodigen van fractievoorzitters tijdens onze
bestuursvergaderingen en het deelnemen aan workshops en
bijeenkomsten op het gebeid van bv: eenzaamheid, thuiszorg, Wmo
en woningbouw, proberen wij een gesprekspartner te zijn om
zodoende mee te kunnen denken en praten in oplossingen van
problemen rond deze onderwerpen.
In het beleidsprogramma van de Gemeente wordt zelfs verwoord dat
burgerparticipatie van belang is en serieus moet worden genomen.
Dat valt lang niet altijd mee en wij moeten er bij het college
telkenmale op aandringen om ons te betrekken bij besluitvorming.
De gemeente Soest heeft te weinig eigen grond en dat betekent dat er
op verschillende plekken woningen gebouwd worden door
projectontwikkelaars die graag dure villa’s willen bouwen.
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Onlangs hebben wij nog invloed uit kunnen oefenen op de geplande
woningbouw aan de Molenstraat. Gedacht werd aan appartementencomplexen van twee lagen maar mede door onze inbreng wordt in
het plan aandacht gevraagd voor drie woonlagen met een lift. Dus
geschikt voor starters en senioren.
Gezien de bewezen grote achterstand in Soest voor senioren-/
levensloopbestendige woningen is dit een uitermate belangrijk
onderdeel voor de bebouwingsplannen in Soest voor nu en de
komende decennia.
Dit klemt temeer omdat er, na het presenteren van een door het
COSBO georganiseerde enquête in 2011 waarin deze achterstand in
cijfers is weergegeven, nauwelijks iets aan deze achterstand is
gedaan. Bijkomend voordeel voor het bouwen in dit segment is dat
er instapmogelijkheden worden geboden aan starters en jonge
gezinnen èn de doorstroming wordt bevorderd.
Ook over de plannen rond de bouw aan de Di Lassostraat zijn wij in
gesprek en tevens hebben wij aandacht gevraagd voor het
zorgcentrum Groot Engendaal, om te bewerkstelligen dat er op dit
terrein opnieuw gebouwd gaat worden voor senioren en starters.
Het is dus duidelijk dat de woonvoorziening voor de Soester
Senioren een uitermate belangrijk speerpunt is voor de Soester
Bonden van Senioren.
Het kan toch niet zo zijn dat onze Senioren gedwongen zouden zijn
om elders op zoek te gaan naar voor hen, in hun levensfase,
geschikte woningen in een voor hen onbekende sociale omgeving.
Zo gaan wij toch niet met onze bewoners om!
Het COSBO is de belangenbehartiger van alle Senioren in Soest
en Soesterberg, nu en in de toekomst.
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DE KERSTBOOM
Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos
Niet in een standaard, gewoon lekker los
De hele familie gezellig om mij heen
Allemaal net als ik op één been
Maar dan komt December fijn, fijn voor mensen
Wij bomen kunnen ons wel iets anders wensen.
Mannen met bijlen komen ons gappen
Staan doodkalm je hele familie om te hakken
Daarna liggen we op een hoop in de wagen
Ik lig bovenop, dus heb ik niet te klagen
Bij de handelaar liggen wij op de grond
een nare ervaring als je eerst altijd stond.
Dan het gezeur van de klanten over ons figuur
Wij zijn te vol, te kaal en dan ook nog te duur
Er gebeurt heel wat voor men tot kopen besluit
Ze pakken je bij je nek en schudden je uit.
Je verlangt naar de plek vanwaar ze je haalden
Per klant verlies je tientallen naalden
Maar het ergste komt nog als je bent verkocht
Wat men dan uithaalt is zeer ver gezocht
Je wordt in een hoek van de kamer geplant
Met een piek op je kop en een bal in je hand.
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Pas tegen de avond is men met mij klaar
Ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar
Ik denk dat is dat, terwijl ik geeuw,
Maar dan komt ma nog met de spuitsneeuw
Ze hadden zitten piekeren onder het eten,
Wat ze toch aan mij waren vergeten.
Oh, sta ik een aantal dagen voor gek
En dan halen ze mij opnieuw van mijn plek,
Alles gaat er af, want ik word afgetuigd,
Ik voel mij zo vrij en mijn hartje juicht,
Dan pakken ze mij beet, ik ben wat verwonderd,
Want ik word zomaar zonder meer het raam uitgedonderd.
Zeker 15 jongens rennen op mij af
En slepen mij naar huis in snelle draf.
Eindelijk zijn wij er na een half uurtje
En gooien ze mij weer in een schuurtje
En daar ben ik niet de enige boom,
Ik ben bij mijn familie en denk dat ik droom.
Op een avond gaan we weer op een hoop,
Ik lig op mijn buurman, Dennenboom Joop
Dat is het laatste wat ik nog weet,
Want daarna werd het verschrikkelijk heet.
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Sudoku

Rebus

-it+ p=v
-e+n
it+�g=n+g
-v -ur
b=h+f+ -v
m=v
h+ i=t ld�g=n+ o=g-ost+ m=c
Oplossing sudoku en rebus zie pag. 23
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Geloven in genezing is de helft van het genezingsproces.

Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

Het is weer zover!
In december incasso van de
Contributie

15 December zal de contributie voor
2021worden geïncasseerd via onze Rabobankrekening. Incasso vindt plaats bij alle leden, die
een formulier tot machtiging voor de incasso hebben ondertekend.
De contributie voor alleenstaanden bedraagt € 27 en voor paren € 43
per jaar.
Wilt u zorgen dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat?
Mocht u het om een of andere reden niet eens zijn met de incasso,
dan kunt u aan uw bank opdracht geven tot terugbetaling.
Bedankt voor uw medewerking.
Wim van Ruth, penningmeester
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De gezellige SAMEN 100 Bridgedrive wordt al 22 jaar
georganiseerd voor de Bridgeliefhebbers uit Soest en omstreken.
Zeker 120 deelnemers schreven zich in om hieraan mee te kunnen
doen, maar helaas…
het Coronavirus zet een dikke streep door deze SAMEN100
Bridgedrive en zal dan ook op
17 januari 2021 niet doorgaan!
De huidige RIVM maatregelen zijn ook van toepassing op dit
evenement in januari 2021.
De 1,5 meter afstand kan niet worden gehandhaafd met zoveel
bridgers in de zaal van het Ontmoetingscentrum De Klarinet in
Soest. De veiligheid en gezondheid van de bridgedeelnemers staan
bovenaan.
We vinden dit uiteraard, en velen met ons, heel erg jammer en hopen
dat we deze Bridgedrive in januari 2022 wel weer kunnen
organiseren.
Intussen zullen ook wij ons moeten houden aan de maatregelen,
want alleen zo krijgen we het Coronavirus onder controle.
Daarbij is het allerbelangrijkste : blijf gezond!
En een goede gezondheid wensen we u allen toe.
Het SAMEN100 Bridgedrive team.
31 oktober 2020.
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Boodschappen Bezorgen??
Voor bedrijf en particulier
Lukt het niet meer om zelf de
boodschappen
te doen of heeft u geen zin om
iedere keer de deur uit te gaan?
Bel Harry Janmaat ……035-6012687
Of bestel online: www.harryjanmaat.nl
Wij brengen het bij u thuis of bij uw bedrijf!
Altijd in de buurt!!

BUURTSUPER HARRY JANMAAT
Wij bezorgen in Soest, Baarn, Soesterberg en Amersfoort

Gewoon Goed!
Weteringpad 92-94
3762 ES Soest
T. 035-601 91 18

ZOEKERTJE

Zoekt u ook iemand die u vergezelt of voor een leuk
contact. Meld u dan bij de redactie van het Soester
Venster redactiesvkbo@icloud.com
T. 035-602 87 26
14

Specialist in (elektrische) fietsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.
Kom vrijblijvend langs en laat u informeren,
de koffie staat klaar!
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
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Soest in Beeld
door: René van Hal

In deze rubriek in het Soester Venster belichten we telkens een pand of
persoon uit Soest met een bijzondere historie.
VAN WEEDESTRAAT 3

Deze keer een pand vlakbij Station
Soestdijk met een bijzondere
geschiedenis: Van Weedestraat 3.
Het pand is gebouwd in opdracht
van de heer J.G.A. Batenburg
(1846-1912). Hij was huisarts in
Soest en meer dan 30 jaar
gemeentearts. In 1910 beëindigde
hij deze rol, die vervolgens werd
overgenomen door J.H.A. Rupert (zie KBO – Venster september
2020).
In dit huis heeft hij jarenlang zijn praktijk gehad. Na zijn overlijden
is het pand verkocht en hebben er diverse personen in gewoond.
Enkelen van hen waren kooplieden.
In 1946 is het pand door de gemeente Soest gekocht om er het
politiebureau in te vestigen. Tot dat moment was er een politiepost in
het gemeentehuis even verderop aan de Steenhoffstraat. De
(gemeente)politie heeft van dit pand gebruik gemaakt tot 1987 toen
is ze verhuisd naar een nieuw bureau aan de Dalweg. Bijna 40 jaar is
dit pand aan de Van Weedestraat dus politiebureau geweest. Dit is
ook een tijd dat het aantal inwoners in Soest groeide en ook de
omvang van het gemeentelijk politiekorps. Verschillende keren is het
pand verbouwd, is er aan de achterzijde bijvoorbeeld nog een
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arrestantenverblijf aangebouwd. Daarnaast waren achter het pand
ook enkele garages neergezet voor de politieauto’s en kwam er in
1967 een noodgebouw bij waarin verschillende functies van de
politie werden ondergebracht. Bekend is misschien ook nog wel dat
jaarlijks voor de Kerst de voor het pand staande boom werd voorzien
van kerstverlichting. Die lampjes werden er door de leden van de
vrijwillige brandweer Soest in gehangen.
Nadat de politie is vertrokken is het pand in gebruik als kantoor. Het
noodgebouw aan de Van Weedestraat werd niet direct afgebroken
nadat de politie vertrokken was. Daar was gedurende enkele jaren
een kantoor van de ABN in gevestigd. De ABN-bank verhuisde na
enkele jaren naar een pand verderop in de Van Weedestraat. Dit was
nog voor de fusie met de Amsterdam-Rotterdambank (AMRObank). In 1994, toen ook het noodgebouw weer was afgebroken zijn
er aan twee zijden van het pand appartementengebouwen neergezet.
Deze zijn vernoemd naar de heer Batenburg, de opdrachtgever voor
de bouw van het huidige
kantoorpand. Ze kregen ook als
straatnaam De Batenburg mee. De
serre aan de rechterzijde is in 1998
aangebouwd.
Van Weedestraat nummer 3 is nog
steeds een statig pand in deze
winkelstraat.

Ria Roelants is onze Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA).
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig, schroom niet en neem
gerust contact met haar op.
Ria is bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 17.00 uur.
T. 035-887 85 63.
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KBO SOOS BRIDGE en KLAVERJASSEN
Tot begin maart 2020 werd er elke woensdagmiddag in het
O.C. De Klarinet door ruim 80 leden enthousiast gebridged en
geklaverjast. Voor de bridgers werd nieuwe apparatuur aangeschaft
met een sponsorbijdrage van de RABO. En toen was het ineens
afgelopen t.g.v. het nu nog steeds heersende coronavirus en op dit
moment is het einde nog niet in zicht.
Iedereen zal begrijpen hoe groot dat gemis is voor deze liefhebbers
en natuurlijk ook voor de leiding. Zelfs met allerlei protocollen is het
niet mogelijk om dit te organiseren, want de veiligheid van onze
leden staat bovenaan.
Voor het klaverjassen is ook geen alternatief te bedenken tenzij
mensen spontaan in de huiskamer dit met maximaal 4 mensen gaan
organiseren.
De Nederlandse Bridge Bond heeft wel een heel goed systeem
ontwikkeld, zodat men thuis met zijn/haar vaste bridgepartner m.b.v.
tabloid of computer via internet kan bridgen. Dat is StepBridge en
vele duizenden leden van de N.B.B. maken hiervan dagelijks
gebruik. Dus voor iedereen in Soest is dat ook mogelijk en wel op
iedere maandag- en donderdagavond. Dit wordt georganiseerd door
de Stichting Bridge Activiteiten Soest o.l.v. de heer Armand
Trippaers. Daar kunt u alle informatie opvragen en die zal hij met
plezier beschikbaar stellen. Een voorwaarde is wel een lidmaatschap
bij de N.B.B. en dan speciaal voor Step Bridge. Zijn mail adres is
alftrip@gmail.com.
Dus probeer het eens en wellicht wordt ook u enthousiast.
Verder blijf gezond en eens zal ook O.C. de Klarinet weer de deuren
openen voor de gezellige kaartmiddagen.
N.B.: Onderstaand vindt u een speciale aanbieding om met een
beetje hulp en ondersteuning toch online te gaan bridgen.
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Zet samen met SeniorWeb de eerste stap naar online bridgen
Wij horen vaak van bridgers dat ze denken dat ze te oud zijn om nog
online te leren bridgen. Misschien ben of ken jij ook zo’n bridger?
Maak dan gebruik van het volgende aanbod en attendeer elke senior
bridger die je kent hierop want (vaak met een beetje hulp en
ondersteuning) bridgen kunnen ook tachtigers online. Zij doen dit op
StepBridge, op Berry’s Internet Club (BIC) of op Bridge Base
Online (BBO).
Voor wie digitale drempelvrees heeft en behalve online bridgen ook
graag andere activiteiten online wil ondernemen, hebben wij een
speciaal aanbod.
Speciale ledenkorting bij SeniorWeb voor leden BridgeBond

Leden van de BridgeBond krijgen een eenmalige ledenkorting bij
SeniorWeb. SeniorWeb ondersteunt ouderen met het oplossen van
allerlei digitale problemen. Ook helpt een team van vrijwilligers met
bijvoorbeeld het downloaden van StepBridge op je computer. Wil je
Steppen en Facetimen tegelijk? Zij leggen je uit hoe het moet.
Ook als je nog helemaal geen internet hebt, helpen zij je graag
verder. Wil je gebruikmaken van dit speciale aanbod?
Meld je aan via
https://www.seniorweb.nl/onlinebridge of bel met:
030-276 99 65 voor meer informatie.
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Van Weedestraat 87
3761 CD Soest
Tel. 035-6017120
info@hansnotaoptiek.nl
www. hansnotaoptiek.nl

Gedrukt en wel!
colourprint.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor

Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen
Soesterbergsestraat 122 | 3768 EL Soest | T 035 601 27 06 | dagelijks geopend

eetvilla.nl
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Laatst, bij het opruimen van mijn bureaulade kwam ik (Ria Lamé)
nog een setje tegen van de KBO-reizen. Dat we het met elkaar
gezellig hadden behoeft geen betoog. Maar wat ik hierin vond wil ik
graag met u delen. Wie de maker is, en wie het destijds
gedeclameerd heeft blijft in het ongewisse, maar toch:

Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de tuin van Eden.
Met de zegen van de Heer.
Wat verlangt een mens nog meer?
Hij liep lekker in zijn blootje,
baadde zon en baadde pootje
in het water van de beek,
zeven dagen in de week.
Adam leefde zonder zorgen,
totdat hij op zek’re morgen
zag dat elk dier een vrouw verzorgde.
En zei, lieve Heer ik wil niet klagen,
maar ik zou U willen vragen,
onderdanig en beleefd,
of U voor mij ook een vrouwtje heeft.
Goed, zei God, ik zal mijn best doen,
maar de rest dat moet je zelf doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou.
Adam liep van pret te zingen,
en maakte twee verlovingsringen.
Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
en ’t is maar één rib uit mijn lijf!
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En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen
’t Was de droom van elke man.
Alles zat d’r op en d’r an.
En ze leefden heel tevreden
samen in de tuin van Eden
Totdat op een zekere dag,
Eva de boom met appels zag.
Eva dacht, wat kan het schaden,
aan een boom zo volgeladen.
Ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist men één, twee appels niet.
Eva brandde van verlangen,
toen zij al dat fruit zag hangen
Zij nam een hap terwijl ze zei:
An apple a day keeps the docter away.
Toen was het uit met het mooie leven,
het paradijs werd opgeheven!
Door een appel, zo ik weet,
werken wij ons nu in het zweet.
Door het eten van een appel
werken wij ons nu te sappel.
Daarom is’t dat ik beweer:
SNOEP VERSTANDIG;
EET EEN PEER !!!
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Pediplus is een ketenzorggroep van
enthousiaste pedicures in Soest en
Catering Centraal voor al uw feesten en
Baarn die alle soorten voeten
behandelt, gespecialiseerd in
partijen,
van kleine
grote!
Catering Centraal
voor altot
uwhele
feesten
en
Catering
Centraal
voor
al
uw
feesten
en
diabetes en reuma.
partijen, van kleine tot hele grote!
Birkstraat
7, 3768
HB
Soest
partijen,
van kleine
tot
hele
grote!
Goede samenwerking met
/ 035 6033333
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
Catering info@cateringcentraal.nl
Centraal
al6033333
uw feesten en podotherapeut en huisarts.
Birkstraat 7,voor
3768 HB
Soest
info@cateringcentraal.nl
/ 035
6033333
partijen,info@cateringcentraal.nl
van
kleine/ 035
tot
hele grote!
cateringcentraal.nl
cateringcentraal.nl

cateringcentraal.nl
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
info@cateringcentraal.nl / 035 6033333

Een pedicure bij u in de buurt ?
Kijk dan op onze website

www.pediplussoest.nl

cateringcentraal.nl

Aangesloten bij ProVoet en
KwaliteitsRegister voor Pedicure

Oplossing sudoku: 6398
Oplossing rebus:Geloven in genezing is de helft van het genezingsproces.
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Lidmaatschap aanmelden
Word nu
Wilt u ook lid worden van KBO Soest-Soesterberg-Baarn?
Maak dan gebruik van onderstaand aanmeldformulier en
stuur dit naar Dhr. A. Simonis, Gerrit van der Veenstraat 89,
3762 XK Soest. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!
N.B. Bij het opgeven van een nieuw lidmaatschap met vermelding van uw
persoonlijke gegevens en uw bankrekeningnummer, plus het aankruisen van de
voorwaarden, gaat u akkoord met de automatische incasso van het
lidmaatschapsgeld.
Uw voordelen:
• Jaarlijkse bijdrage maar € 27 per jaar en € 43 voor 2 personen op hetzelfde
adres
• Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen
• 10 x per jaar ledenmagazine KBO/PCOB en ons informatieblad Soester
Venster
• Activiteiten, cursussen en bijenkomsten dicht bij huis
• Ondersteuning en adviezen door onze ouderenadviseur (VOA) op
belangrijke gebieden zoals zorg, inkomen, veiligheid en mobiliteit
• Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk in uw eigen omgeving
• Hulp en advies via de Unie KBO servicelijn
• Collectieve zorgverzekering
• Exclusieve kortingen op producten en diensten via KBO/PCOB voordeel
• Vertrouwd raken met de digitale wereld en via KBO-tablet
• Uitgebreide informatie op diverse terreinen via onze website.
…………………………………………………………………………………
Aanmeldformulier
Naam: Dhr./Mw.
Geboortedatum:
Straat + huisnummer:
Postcode + plaats:
Email:
Telefoon:
IBAN:

…………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement en de automatische incasso van het
lidmaatschapsgeld.
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Wildenburglaan 9, Baarn
Tel.: 035-542 92 25

www.dewildenburg.nl
info@dewildenburg.nl
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Collectieve korting Zilveren Kruis
Binnenkort zal zorgverzekeraar Zilveren Kruis een controle
uitvoeren op het ledenbestand. Om in aanmerking te komen voor een
collectieve korting dient men lid te zijn van de KBO of PCOB).
Mocht u wel lid zijn en desondanks toch een brief van Zilveren
Kruis ontvangen, neemt u dan zelf contact op met het Zilveren
Kruis.
U kunt desgewenst ook contact opnemen met onze secretaris,
dhr. Henk Valkenet (06 - 21 989 489 - secretaris.kbo.nv@gmail.com

Nieuwe Leden

Verrassing van de maand
december

Dhr. H.S. Sirks
Mw. J. van Sonderen

Mw. C.J.M. Smeele

Wij heten hen van harte
welkom.
Overleden
Mw. M.G. van DorresteijnHuigsloot
Mw. M.A. Kroon-Kruiver
Wij gedenken hen in
dankbaarheid.
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Nuttige telefoonnummers
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS)
(werkdagen 8.30 - 13.30u)
035-602 36 81
Via de ontmoetingscentra De Klarinet, Klaarwater en OC Soesterberg
biedt de SWOS een uitgebreid pakket activiteiten aan, daarnaast kunt
u bij de SWOS terecht voor advies op diverse voor senioren relevante
terreinen. Klusjesdienst / lotgenoten-groepen mantelzorgers dementie.
Hulpdienst Soesterberg
035-609 00 14
(werkdagen 8.30 - 13.30u)
Voor onder andere vervoer per auto naar een van de ziekenhuizen in
de regio, de huisarts, fysiotherapeut of kapper en kleine hand- en
spandiensten in huis of tuin. Ook kleine computerproblemen kunnen
worden opgelost.
E.mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com

Seniorenbus (werkdagen van 9.00 - 17.00u)
Maaltijdvoorziening E-mail: maaltijden@swos.nl
www.swos.nl
Personenalarmering
SWOS
Seniorenalarm
www.seniorenalarm.eu
Veilig op stap
www.veiligopstap.nl
Stichting ATA
www.lyvore.nl
FocusCura
www.focuscura.com
Zorgloket WMO
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00u)
Keuringsartsen voor rijbewijzen
Rijbewijskeuringsarts, 2 x per maand in Flexplek Soest,
Oostergracht 13 -15 Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl
€ 50 Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting

035-601 91 90
035-588 53 88
035-602 36 81
0228-59 66 40
088-556 33 55
088-356 00 00
030-692 70 50
035-609 31 55
035-602 36 81
036-720 09 11

R. Kaarsgaren, Wijk Service Punt De Clomp 19-04, Zeist
(Zeist-West) bellen voor afspraak dinsdag en vrijdag.
Keuringen op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten € 35.

06-28 70 10 55

Dhr. Windgassen, De Leuning, Baarn rijbewijskeuringen.info.nl

085-065 00 05

Oplossing sudoku: 3929
Oplossing rebus: Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe wegen.
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KBO Werkgroepen
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Bankrekening Algemeen en
contributie:
NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Betaling reizen:
NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn,
REIZEN
Bestuur KBO SSB
Voorzitter
Vacant
Vice-voorzitter
Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl
035-601 84 16
Secretaris
Anton den Ouden
kbossb@xs4all.nl
0346-35 35 65
Penningmeester
Wim van Ruth
van.ruth@kpnmail.nl
035-601 70 97
Bestuurslid
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl
06-29 23 48 78
- John Biesaart
jbiesaart@icloud.com
035-888 36 57
Aspirant bestuurslid
- Ria Lamé
lame@xs4all.nl
035-602 87 26
- Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com
COSBO
- Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl
- Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl
Evenementen
Ria Lamé
lame@xs4all.nl
Lief en Leed
- Gusta Borgts
gborgts@planet.nl

06-51 89 38 85

035-601 84 16

035-602 87 26
035-601 38 48

- Corry Smeele
cj.smeele@casema.nl

035-602 29 69

KBO-Soos
- Winnie Schuin, bridgen
winnie.schuin@hotmail.com

06-44 43 87 67

- Tiny van Schoonhorst,
klaverjassen
tinyvanschoonhorst@hotmail.nl

06-16 86 03 65

Ledenadministratie
Anton Simonis
antonsimonis@casema.nl
Liturgie
Joke van den Breemer
jokevdbreemer@hotmail.com

035-602 02 06

Ouderenadviseur
Ria Roelants
riaroelants@live.nl

035-887 85 63

Reizen
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl

035-531 01 29

- Tonny Hilhorst
tonnyhilhorst@hotmail.com

035-602 57 03

Verspreiding SV
- Gon Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl
- Marieke Verkley

035-601 06 23
06-11 72 35 53

Website
www.kbosoest.nl
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

035-601 06 23
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035-601 99 20

Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• Elke wens is bespreekbaar • Nauwe betrokkenheid
• Ook als u verzekerd bent • Complete ontzorging
Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar
voor advies en hulp:
Soest
Soesterberg

•
•

035 - 601 30 86
0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

KASTEEL GROENEVELD
BAARN

Exposities | Landgoed |
Xylotheek | Wandelen |
Kinderactiviteiten |
IJskelder | Grandcafé |
Privébijeenkomsten

