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OPGELUCHT !
In het aprilnummer van ons Soester Venster
heb ik mijn verontrusting uitgesproken over
het feit dat wij er als bestuur nog niet in
waren geslaagd om de voorzittersvacature in
te vullen. Maar zie! Als de nood het hoogst is,
is de redding nabij luidt een bekend
Nederlands gezegde.
Yvonne Dijkhuis heeft contact met mij
gezocht en aangegeven dat zij zich kandidaat
wil stellen voor het invullen van de vacature.
Ik sprong een gat in de lucht want Yvonne is
voor ons bepaald geen onbekende. Tot 5 jaar
geleden was zij lid van ons bestuur en als
zodanig tevens lid van het COSBO. Zij weet
dus van de hoed en de rand én weet van
wanten. Gezien de uitermate plezierige
samenwerking tijdens haar vorige
bestuursperiode zullen wij haar tijdens de
komende ledenvergadering met heel veel
genoegen voordragen als kandidaat voor het
voorzitterschap. Voor mij een hele opluchting
want ik zat erg met de situatie in mijn maag
en kan ik nu met een gerust hart afzwaaien.
Over de ledenvergadering gesproken; daar
zijn nu stappen gezet.
Gezien de voortgang van het vaccinatie-

programma zal in juni onze doelgroep gevaccineerd zijn en kunnen
wij dan derhalve, verantwoord, de Ledenvergadering houden.
Als datum hebben wij hiervoor dinsdag 15 juni geprikt en u kunt
deze datum alvast reserveren in uw agenda. In afwachting van
versoepelingen van de Coronamaatregelen zullen wij pas op een
later moment kunnen bepalen waar de vergadering zal worden
gehouden en hoe het programma zal zijn. Wij hopen natuurlijk op
een ‘aangeklede’ bijeenkomst en daar duimen wij dan ook voor.
Wij hebben landelijk net verkiezingen achter de rug en kijken nu
alweer vooruit naar de Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
De verschillende politieke partijen zijn al bezig met het opstellen en
schrijven van de programma’s waarmee zij die verkiezingen in
willen gaan. Om die reden heeft het COSBO (ter herinnering: de
koepel van de Soester Seniorenbonden) een Manifest opgesteld
waarbij wordt aangegeven wat de speerpunten zijn van ons
Seniorenbeleid.
Dit Manifest is aan alle politieke partijen gestuurd. Uit hun
programma’s zal dan moeten blijken welke van deze punten door de
verschillende partijen zullen worden opgepakt. Dit zal voor ons allen
dan een belangrijk gegeven zijn bij onze keuze voor welke partij wij
kunnen stemmen. Laat maar duidelijk zijn wie de belangen van een
zo belangrijk deel van de Soester bevolking ( ruim 25% ! )
onderkennen en behartigen.
De tekst van dit Manifest vindt u in dit nummer (pag. 8, red.) van
het Soester Venster.
Frits van Wesemael
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Grillig, zo kunnen we de afgelopen periode in
DE
menig opzicht wel noemen. Het ene moment
REDACTIE koesterden we ons in de zon en fietsten we door de
mooie bosrijke omgeving van Soest waar de
bloesems getuigden van de aankomende lente, een
paar dagen later werden we wakker in een sneeuwwit landschap en
konden we de winterjassen weer aantrekken.
Waar onze voorzitter in het vorige Soester Venster nog sprak van een
kantelpunt en wij als redactie onze hoop uitspraken op spoedige
hervatting van onze KBO-activiteiten blijft het COVID-19 virus ons
maar parten spelen.
Zo ook, met de zorgen die Frits uitsprak ten aanzien van de nog
steeds niet ingevulde vacature van voorzitter van onze vereniging.
Onverwachts een telefoontje van de voor velen van ons bekende en
gewaardeerde Yvonne Dijkhuis. Zij is bereid haar kennis en ervaring
voor ons in te zetten en ons te gaan leiden bij de nieuwe start die we
straks toch echt gaan maken. Op de Algemene Ledenvergadering
die, zoals Frits in zijn voorwoord al aangaf, nu gepland staat voor
dinsdag 15 juni zal zij ongetwijfeld door velen van u weer met veel
plezier worden verwelkomd.
Na een lange periode van stilte is het bestuur donderdag 8 april voor
het eerst weer bij elkaar geweest. Met inachtneming van de vereiste
afstand konden we elkaar weer eens in de ogen kijken en onze nog
altijd charmante, energieke en humorvolle aspirant-voorzitter
verwelkomen.
Deze eerste ontmoeting na zoveel maanden heeft ons weer extra
gemotiveerd om u straks weer een boeiend programma van
ontmoetingen te presenteren. Tot die tijd wensen wij u een mooi
zonnig voorjaar en fijne Pinksterdagen.
John Biesaart
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Mei, een verwachtingsvolle maand
door: Gerda Buis
De meimaand. Maand van nieuw begin, meer kleur, warmte.
Een maand vol activiteit. Denk aan o.a. 5 mei, Hemelvaart.
Kortom, na een lange tijd ingedommeld te zijn bruist de meimaand
vol levendigheid. Voelden wij ons lange tijd opgesloten, deze maand
biedt ons dat zalige gevoel van vrij zijn. We gaan weer LEVEN!
Heerlijk.
We zetten de boel wagenwijd open en laten al die geuren en kleuren
ons huis en hart binnenstromen.
Heel even voelen wij die belofte van opnieuw, zonder beperkingen.
Mei
Zeker, we staan stil bij wat achter ons ligt. De talloze strijders die de
dood vonden voor onze vrijheid. De velen die de corona niet konden
overwinnen.
Wij zijn dankbaar dat wij wel een nieuwe start maken en het oude
achter ons kunnen laten. Een nieuw begin op weg naar meer samen.
Met elkaar in liefde.
We staan stil bij Hemelvaart, waarin ons die belofte werd
gegeven dat de dood niet het einde is. Dat Hij wel is heengegaan
maar ons niet aan ons lot heeft overgelaten. Zijn talloze lessen over
de liefde voor de medemens.
Omzien naar elkaar. Zijn dood, onze weg naar vrijheid!
Die vrijheid die wij in al zijn vormen moeten koesteren, waarborgen,
met zorg voor elkaar en met elkaar.
Hemelvaart: dat nieuwe begin van rijpen en groeien als een
waardevol mens. Op weg.
Kortom Mei een prachtige verwachtingsvolle maand.
Geniet ervan.
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Zie de mei
met zijn pracht
van bloei, groei
van uitzinnig
vol leven
heel mijn hart
bruist, stroomt over
van gelukzaligheid
ontroering
omhelzen
en… heel even
wordt het stil
stil in mij
voel ik mij nederig
om wat mijn ogen zien
zie de mei
zie haar pracht
hou het vast
begroet het nieuw
leef in liefde.
Gerda Buis
In memoriam
Mw. A.C. HoekstraMaurits
Dhr. P.H. de Ruiter
Dhr. G.J. van Ruitenbeek

Behoefte om met iemand te
praten?
Worstelt u met eenzame gevoelens
en wilt u daar graag over praten?
U kunt 24 uur per dag terecht bij de
Luisterlijn voor een gesprek van
mens tot mens: 0900 - 07 67 of
dichterbij: 030 - 294 33 44.
Tijd en aandacht
Bron: www.deluisterlijn.nl en
www.leren.nl/cursus/
socialevaardigheden/vriendschap/
vriendenmaken
De hulp van de ouderenadviseur is
laagdrempelig; door het vrijwillige
karakter kan vaak meer tijd en
aandacht aan iemand besteed
worden dan beroepskrachten dat
kunnen. Bij ingewikkelde
hulpvragen kan de ouderenadviseur
weer terugvallen op de
beroepskrachten.
Ria Roelants, VOA is bereikbaar op
werkdagen van 10:00 - 17:00 uur.
T. 035-887 85 63.
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Woord en Communie viering
KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN
In de maand mei, Mariamaand, nodigen wij alle leden en
belangstellenden uit voor onze Mariaviering in de
HH Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2, Soest
op DONDERDAG 20 mei om 10.00 uur
Het thema van de viering is: “Dat wij allen één zijn”
Wij hopen u graag te ontmoeten, wel verzoeken wij u van te voren
aan te melden bij ons parochiesecretariaat (035-601 13 20).
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Deze foto ontving de redactie van Paul Sparnaaij.
Ook uw foto’s ontvangt de redactie graag.

April: Maand van Senioren en Veiligheid
April is uitgeroepen tot de maand van Senioren en Veiligheid.
Samen met andere seniorenorganisaties, de politie en het
ministerie van Justitie en Veiligheid geven wij u concrete tips
om te voorkomen dat u slachtoffer wordt. Onder de slogan
‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier
weken aandacht besteed aan verschillende vormen van
(online) criminaliteit. U kunt voor vragen over veiligheid
onze servicetelefoon bellen 035-340 06 55 en elke donderdag
om 10:30 uur is er een webinar. Kijk op de websitepagina
Veiligheid van KBO-PCOB.nl
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Manifest COSBO (Centraal overleg samenwerkende bonden
van Senioren in Soest /Soesterberg)

In 2022 zijn er weer verkiezingen voor het
samenstellen van een nieuwe
gemeenteraad. Regeren is vooruitzien dus
het COSBO heeft een manifest opgesteld
met daarin vermeld 10 kernpunten en dat
gestuurd aan alle raadsleden. Wij hopen
dat de fracties die nu al bezig zullen zijn
met het opstellen van een
verkiezingsprogramma voor de jaren 2022
- 2025 onze kernpunten wil overnemen.
In de gemeente Soest bestaat ruim 25% van de bevolking uit personen van
boven de 65 jaar. De demografische ontwikkelingen geven aan dat dit
aantal in de komende jaren zal stijgen.
De gemeente heeft een zorgplicht voor alle bewoners van Soest, voor de
ouderen en kwetsbaren in het bijzonder. Het College van B&W maakt
plannen, de fracties van de gemeenteraad controleert de plannen en nemen
waar nodig initiatieven om het beleid positief te beïnvloeden.
Het COSBO behartigt de belangen van alle senioren in Soest en
Soesterberg en zal het gevoerde beleid kritisch volgen.
Het COSBO heeft een visie op de vergrijzing en wil graag met de
gemeenteraad samen optrekken om onze kernpunten met hen te delen
zodat wij gezamenlijk het gewenste resultaat kunnen behalen. Let wel: dit
zijn een aantal hoofdpunten. Op het terrein van Wonen, Zorg, Welzijn en
Mobiliteit zijn natuurlijk veel meer punten van belang.
KERNPUNTEN:
1. Het woningaanbod en de woonmogelijkheden voor ouderen
moeten breder worden, onder meer met
kangoeroewoningen en ouderenhofjes.
2. Meer levensloopbestendige woningen voor senioren en
betaalbare sociale woningbouw.
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3. Naar aanleiding van het bovenstaande nog eens kritisch
kijken naar- en heroverwegen of de bestaande “rode
contouren” op dit moment nog haalbaar zijn.
4. Investeren in voldoende verpleeghuizen.
5. Bestaande (verouderde) verpleeghuizen renoveren of
herbouwen.
6. Stimuleren dat de 15 verschillende thuiszorginstellingen in
Soest efﬁciënter gaan samenwerken.
7. Geen vermindering van arbeidsuren bij het verlenen van
huishoudelijke hulp en geen telefonisch consult maar via
mondelinge persoonlijke gesprekken.
8. Het bestrijden van armoede in onze gemeente d.m.v goede
begeleiding naar de werkende maatschappij en het
faciliteren daarvan.
9. Geen verdere bezuinigingen bij de SWOS en Balans.
10. Het bevorderen van integratie van migranten in de Soester
samenleving.
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TAALHUMOR
•

Nee voorzitter, dat kan niet: de kas is ontoerekenbaar;

•

Het weer was intussen wat opgeklaterd;

•

Pas veel later bleek het moeilijk lezende meisje dialectisch
te zijn;

•

Ik geloof dat het om een ziekte gaat die iets te maken heeft
met het ruggemergel;

•

Nu zullen we eindelijk de armen uit de mouwen steken.

Verrassing van de maand
april
Mw. E.M. van KersenBeckman
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.

In verband met corona worden de
bloemen mogelijk aan de deur
afgegeven.
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Het cultuur-uitje:
Daar we ook deze maand nog niet volop los kunnen gaan, een veilig
uitje dat u zeker kunt doen en voldoening zal geven.
Gedichtenwandeling in Utrecht.
Tijdens de wandeling kom je veel poëtische kunst tegen op muren,
in stenen, op posters. Zelfs spontaan op de stoep.
Gedichtenwandeling Utrecht o.a. museumkwartier start in Utrecht
Vaartse Rijn.
Het eerste gedicht is te zien op een muurschildering van Alexis de
Roode in de Bleekstraat. De tocht gaat verder naar het ledig Erf.
Door naar de binnenstad, Nicolaaskerkhof, Nicolaasdwarsstaat,
Oostkade en terug naar Station Vaartse Rijn.
Dit is zomaar een impressie.
Wilt u het wat uitgebreider bekijken, ga dan naar de website van het
Stadsdichters Gilde of bekijk de site: Gedichtenwandeling Utrecht.
Ik zou zeggen een heel fijne wandeling.
Gerda Buis
11

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

Legpuzzel-uitleen
Ontspanning voor donkere dagen en uurtjes
T. 035-602 87 26
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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.

COLENSO;
Huize Colenso
Colenso is een straat in Soest die in de 60er jaren van de vorige
eeuw is aangelegd en een ontsluiting kent zowel aan de
Vredehofstraat als de Noorderweg. De naam van de straat is
vernoemd naar de buitenplaats “Colenso”, die was gelegen aan de
Vredehofstraat. Deze buitenplaats kent een lange historie die door de
eeuwen heen verschillende namen heeft gekend zoals Schoonoord,
Witsenburg, Fair Hill. Op deze buitenplaats stonden verschillende
gebouwen, zoals een landhuis, koetshuis, tuinmanswoning, stallen,
jachthuis, schuren maar kende ook een mooi park met waterpartijen
die aansloten op het Oude Grachtje. Het landgoed was 70.000 m2
groot.
Het landgoed werd in 1897 op een Openbare Veiling gekocht door
de heer Anthonie Cankrien, een Rotterdammer die er met zijn gezin
zowel in de winter als de zomer verbleef. Hij kocht het als Huize
14

Witsenburg en veranderde dit in “Fair Hill”. Die naam heeft het
maar kort gehad. In 1902 veranderde hij de naam in “Colenso”.
Aanleiding was de Boerenoorlog in Zuid-Afrika en de rol die de
Britten daarin speelde en de anti-Britse houding die daarover bij
hem was ontstaan. Colenso was de plaats waar de Britten een
nederlaag leden.
Na het vertrek van de familie Cankrien in 1931 kwam de villa leeg
te staan. En net als voor andere buitenplaatsen waren er niet direct
kopers te vinden. In 1939 was er een toekomstplan voor dit landgoed
ontwikkeld waarbij het naast een park ook verkaveld zou kunnen
worden om er woningen op te bouwen, waaraan duidelijk behoefte
bestond. Gezien WO II is dit plan toen gerealiseerd en heeft de
gemeente Soest in 1948 besloten deze Buitenplaats voor fl. 98.000
aan te schaffen. De eerste jaren werd het verhuurd zodat er nieuwe
toekomstplannen ontwikkeld konden worden voor dit gebied.
Na nog een renovatie en een verdere verfraaiing van het park werd
in 1959 besloten tot het
slopen van dit pand en de
bijgebouwen. In de
periode 1962 tot 1969
werd vervolgens de straat
Colenso ontwikkeld
waarvoor ook delen van
de achtertuinen van de
huizen aan de
Noorderweg werden
gekocht waaronder een
kwekerij.
Toen ook in 1963 het naastgelegen Hotel Trier werd afgebroken is
op de grens met de gemeente Baarn in 1971 de serviceflat
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Oranjeparkflat gebouwd. Gelukkig is een deeltje van het park
behouden gebleven en is de entree van Soest uit de richting
Amsterdam na de verpaupering van Villa Colenso en Hotel Trier
weer aantrekkelijk geworden.
Aan de Colenso zijn zowel eengezinswoningen als
appartementsgebouwen gerealiseerd.
Literatuur:
1. Manuscript ds Bos over Huize Schoonoord (website
www.hvsoest.nl te vinden onder pagina historische bronnen);
2. Artikel rubriek Verdwenen Soest, 4 juni 1997
3. De straat waarin wij wonen; de geschiedenis en verklaring van
de straatnamen in Soest door Ben J. van Os
4. Krantenarchief bij Archief Eemland
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Mantelzorg in deze tijd!
De medewerkers van de
SWOS spreken met enige
regelmaat met mantelzorgers.
Zo spraken we iemand die
voor haar partner met
dementie zorgde. Ze vertelde
dat ze het zwaar vond, omdat
ze eigenlijk voor twee moest
denken en soms ook doen.
Dat de hele dag in beslag
genomen werd door het regelen en zorgen voor elkaar.
Terwijl ze ook wel eens even de zorgen naast zich neer wilde leggen
en even niets wilde, even zorge(n)loos zijn, of even samen genieten
van ook de kleine dingen.
U kunt ook even praten over wat u ervaart met de SWOS
mantelzorgondersteuning, Miranda zit elke maandagmorgen klaar
voor telefonisch contact, via 035-602 36 81.
Daarnaast helpt het mogelijk om te praten, of om hulp te vragen
voor ondersteuning. Vaak willen familie en buren ook helpen.
Bij de SWOS zijn er ook vrijwilligers die met u of uw partner
kunnen spreken, zodat u beide weer meer lucht ervaart.
Zo zijn A-Yi of Daphne op maandag aanwezig om met u mee te
denken.
Probeer het eens, het kan u nu helpen! Ook andere dagen bent u
welkom om te bellen en dan kijken we of we iets voor u kunnen
betekenen zodat u wat meer lucht ervaart.
Bron: SWOS
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Zijn we zo wars van alles dat afwijkend is?
Zondag 10 april zag ik op TV de herdenking van de bevrijding van
Kamp Westerbork, inmiddels 76 jaar geleden. Zeer onder de indruk
was ik van de sprekers, allemaal overlevenden van het drama van
destijds.
Wat mij echter steeds opvalt is de wijze, waarop de teruggekeerde
mensen werden ontvangen.
Waren ze eigenlijk niet meer welkom, of pasten ze niet in het
systeem, en dan probeer ik daar een antwoord op te vinden. Waren
joden ook vóór de oorlog niet geliefd, of had iedere Nederlander het
te druk om zijn/haar eigen bestaan weer op te bouwen, na verlies van
familie, of huis en haard?
Ook van Indische mensen hoor ik dat er geen warm welkom was.
Want niemand kon het zo erg hebben gehad als wij Nederlanders in
die o zo koude hongerwinter. In Indonesië was het tenminste warm.
Is dat wat de bezetting met mensen destijds heeft gedaan?
Dat niemand te vertrouwen was; voor een tientje kon je immers
worden verraden. Vijf jaar in angst leven kan veel doen met mensen.
Was het trauma te groot? Was er naijver, wangunst?
Hetzelfde overkwam mij bij een bezoek aan Yad Vashem het
museum in Jerusalem. Hoe konden de joden zich zo laten
intimideren of waren zo lijdzaam? Wat wisten ze?
Je komt er stil vandaan als je ziet dat joden zelfs in de Duitse
lesboekjes op de basisschool werden afgeschilderd als vieze
mannetjes die kinderen lokten met snoepjes. De rillingen lopen je
over de rug.
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Ik zou het graag willen horen van de generatie die wel bewust die
oorlogstijd heeft meegemaakt, want ik ben pas rond de bevrijding
verwekt, de z.g. babyboom.
Wij kenden geen joodse mensen en spraken er ook niet over. Wel
hebben we toen ik 12 jaar oud was een Indonesisch logétje van mijn
leeftijd in huis gehad tijdens de zomervakantie. Dat was een actie
van de Nederlandse Vrouwenbond, om kinderen uit Kamp Vught een
vakantie te gunnen.
Toch blijft die vraag mij bezighouden. Momenteel leven wij in een
heel ander soort crisis, die juist een effect van saamhorigheid
teweegbrengt. Zijn we dan zó wars van alles dat afwijkend is?
Of horen we de helden te weinig, die joden en andere mensen in
onderduik hadden met gevaar voor eigen leven, en hun rantsoenen
met hen deelden? Ik hoop van harte het laatste.
Ria Lamé

Een man besluit na 30 jaar toch maar weer eens te gaan biechten.
Hij doet het gordijn opzij, gaat naar binnen en ziet tot zijn
verbazing een goed gevulde minibar, een fles roze bubbels in een
ijsemmer, een schaal heerlijke noten, een schaal Mon Cherie
bonbons en foto's van schaars geklede dames aan de muur. Dan
hoort hij dat de priester binnenkomt en zegt: "Eerwaarde, vergeef
mij, het is al heel lang geleden dat ik voor het laatst in de kerk ben
geweest, maar ik moet zeggen: er is een heleboel veranderd!"
Waarop de priester antwoordt: "Eruit idioot, je zit aan mijn kant.”
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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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Buiten zijn, samen of alleen, het kan…
Mist u ook het buiten zijn? De wind langs uw wangen, de geur van
bloemetjes in bloei en het geluid van kwetterende vogeltjes?
Wie niet, zou u zeggen! Door Corona hebben we al te lang binnen
gezeten. En hoe mooi de sneeuw ook was, lekker buiten wandelen is
dan best spannend. En waar loop je dan naartoe? Die supermarkt
kennen we nu wel!
Gelukkig is daar een oplossing voor! Heeft u al van het Wandellint
gehoord? Dit zijn een aantal wandelroutes, gelegen door Soest (5
routes) en Soesterberg (1 route) die u leiden langs bekende en
onbekende straatjes van Soest(erberg). De routes worden
aangegeven met verschillende bordjes in de kleur van die route en er
zijn voldoende mogelijkheden om even op een bankje uit te rusten of
om de route groter of kleiner te maken. Gemiddeld is een route
5,5km. De routes zijn ook te volgen door rolstoelen, handbikes en
moeders of vaders met een kinderwagen.
En het leuke is dat er een route bij u in de buurt ligt en wie weet is er
een take-away koffie momentje onderweg!
Heeft u vragen dan kunt u altijd bellen met 06-40 76 16 83 of kijk op
www.wandellint.nl
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Mogelijk nu wel kans op huurtoeslag
Woont u in een huurwoning en kunt u nu net geen huurtoeslag
ontvangen? Dan kan het zijn dat het nu wel mogelijk is. De
normbedragen van het toetsingsinkomen zijn veranderd in het
voordeel van de degene die huurt.
Voor het recht op huurtoeslag zijn drie criteria van belang:
Te weten het toetsingsinkomen, het vermogen en de persoonlijke
omstandigheden.
Toetsingsinkomen:
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van de huur, leeftijd en
samenstelling van het huishouden. Uw inkomen bestaat uit de totale
bruto inkomsten uit loon, uitkering, overige inkomsten, AOW en/of
pensioen. Door één of meerdere aftrekposten (bijv. giften of
ziektekosten) kan het toetsingsinkomen lager uitkomen. Globaal
betekent dat voor het jaar 2020: voor een alleenstaande een
toetsingsinkomen van ongeveer € 30.000,00 en voor een echtpaar of
samenwonenden € 38.000. Voor het jaar 2021 bedraagt het
toetsingsinkomen respectievelijk € 31.000 en € 39.000.
Huurprijs:
Voor het jaar 2020 bedraagt de maximale huurprijs op 1 januari 2020
€ 737,14 (per maand). Voor 2021 is dat € 752,33. De huurprijs is de
kale huur plus bepaalde servicekosten, zoals huismeester,
schoonmaak en verlichting van de gemeenschappelijke ruimten.
Vermogen:
Het bedrag op 1 januari 2020 aan vrijgesteld vermogen (bijv.
spaargeld en beleggingen) bedraagt voor een alleenstaande
maximaal € 30.846 en voor echtparen of samenwonenden € 61.692.
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Voor het jaar 2021 staat dit bedrag respectievelijk € 31.340 en
€ 62.680.
Op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u
zelf voor 2020 en 2021 een proefberekening maken voor de huur- en
zorgtoeslag.
Wilt u hier hulp bij dan kunt u ook bellen naar de SWOS
telefoonnummer 035-602 36 81 bereikbaar op werkdagen tussen
8:45 en 13:30 uur. De vrijwilligers kunnen bij u thuis dit met u
uitrekenen en zo gewenst met u aanvragen.
U kunt ook bellen voor het maken van een afspraak voor het
verzorgen van uw aangiftebiljet 2020 voor de inkomstenbelasting of
voor een aanvraag voor uw huur- en/of zorgtoeslag.
U kunt ook bellen naar GOOS (Geld OP Orde Soest) via 035 609 92
79 om een afspraak te maken bij GOOS.
Bron: SWOS

Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!
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Wildenburglaan 9, Baarn
Tel.: 035-542 92 25
www.dewildenburg.nl
info@dewildenburg.nl
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Rebus

Oplossing rebus en sudoku op pag. 27
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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
tot
hele
grote!
Catering Centraal voor al uw feesten en
Catering
Centraal
voortot
al uw
diabetes en reuma.
partijen,
van kleine
helefeesten
grote! en
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

Zoekt u 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
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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 € 50.

06-28 70 10 55

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

085-065 00 05

Oplossing sudoku: 6457
Oplossing rebus: De duurste vrede is goedkoper dan de goedkoopste oorlog. (Alexander Pola)
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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
035-601 06 23

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
- Corry Smeele
cj.smeele@casema.nl

06-51 89 38 85

035-601 84 16

035-602 87 26

035-601 38 48
035-602 29 69

KBO-Soos
- Winnie Schuin, bridgen
winnie.schuin@hotmail.com
- Tiny van Schoonhorst,
klaverjassen
tinyvanschoonhorst@gmail.com

06-34 52 47 27

Ledenadministratie
Anton Simonis
antonsimonis@casema.nl

035-601 99 20

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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06-44 43 87 67

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

