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✔ Desinfectie
✔ Vlekverwijdering
MatrasCleaner Midden-Nederland is de specialist op het gebied van
het reinigen van alle soorten matrassen, toppers en boxsprings.
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Uw matras weer schoon en fris
Verwijdert huisstofmijt en geuren
Professionele reiniging bij u thuis
Desinfectie met UVC licht
Milieuvriendelijke reiniging
Tevens mogelijkheid tot verwijdering van alle organische
vlekken zoals urine-, transpiratie- en bloedvlekken

U kunt uw matras al laten reinigen vanaf € 37,50
incl. voorrijkosten en btw

Ook voor uw matras(sen) in uw:
boot, camper, caravan, vakantievilla
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ZORGEN OM DE DAG VAN MORGEN
Het autotootje moest APK gekeurd worden.
Nu zit mijn garage in Amersfoort en dan kun je
gebruik maken van de haal- en brengservice.
‘s Ochtends lever je de auto af en word je
thuisgebracht en visa versa. Nu duurt zo’n ritje
maar tien minuten, maar als er niets gezegd wordt
dan duurt zelfs een kort ritje lang. Meestal begin
ik met de vraag ‘doet u dit al lang?’ En binnen no
time weet ik dat de chauffeur gepensioneerd is,
ken ik zijn arbeidsverleden en ja hij doet het een
paar dagen per week om dat het een leuke
afwisseling is. De laatste keer werd ik opgehaald
door een jongeman van omstreeks 30 jaar. Hij
was, vertelde hij, net 1 dag in dienst en omdat de
wegbrenger al weg was mocht hij mij ophalen.
Al snel wist ik dat hij getrouwd was, zijn vrouw
als verpleegkundige werkte bij een zorginstelling
en dat hij drie jonge kinderen had. Opeens zei hij
dat hij het niet leuk vond om kinderen te hebben.
‘Heb je er spijt van’ vroeg ik.‘Natuurlijk niet’ was
het verontwaardigde antwoord, ‘maar ik maak me
grote zorgen dat er over 20 jaar geen woning voor
ze is’. Ik stelde hem gerust dat hij zich daar totaal
geen zorgen over hoefde te maken omdat over 20
à 30 jaar bijna alle babyboomers (de generatie die

vlak na de tweede wereldoorlog geboren is) zijn overleden en dan
komen er heel veel woningen vrij. Hij keek heel opgelucht en ik
stapte vrolijk de auto uit toen we bij de garage waren aangekomen
en liep naar de balie om af te rekenen. Mijn vrolijkheid was snel
voorbij toen ik het bedrag zag. Autorijden is een dure grap
geworden!
Wie zich ook zorgen maakt om de dag van morgen is het COSBO,
waarin de KBO en PCOB prettig en intensief met elkaar optrekken
om de belangen van alle Soester senioren te behartigen. Ik zeg met
name alle senioren omdat ook niet-leden baat hebben bij de
resultaten die het COSBO bereikt. Het zou natuurlijk mooi zijn als
deze niet-leden ook lid werden van een van de eerder genoemde
seniorenbonden. En nog mooier als de senioren, die lid zijn, hun
kinderen erop wijzen dat de belangenbehartiging van het COSBO
niet alleen gaat over de huidige situatie, maar dat er ook gekeken
wordt over 10, 20, ja zelfs 30 jaar. De 50- en 60-plussers van nu
beseffen vaak niet dat ze voordat ze het in de gaten hebben ineens 10
jaar ouder zijn en dan in het bos zijn beland waar de oudere bomen
extra verzorgd of gekapt moeten worden. Dus toekomstgericht
denken? Daar hoort ook het lidmaatschap van een seniorenbond bij!
Immers het aantal leden bepaalt ook de invloed van de bonden bij
zowel de landelijke als de plaatselijke overheden.
16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad.
Afgelopen maart is aan alle fracties van de gemeenteraad een
Manifest met tien kernpunten (w.o. wonen, welzijn en zorg)
overhandigd met het verzoek ze op te nemen in hun
verkiezingsprogramma.
Het COSBO is gestart met de gesprekken met de fractievoorzitters
van de politieke partijen in Soest. Elke fractie krijgt maximaal 1 uur
de tijd om met het COSBO van gedachten te wisselen en het
Manifest te bespreken. In januari of februari krijgt u in het Soester
Venster een Matrix van de gesprekken per politieke groepering.
2

COSBO geeft geen stemadvies, maar u kunt wel uit de Matrix
opmaken of uw politieke voorkeur ook aan de Manifest wensen
voldoet. Voorlopig zijn er twaalf fracties uitgenodigd. Het Manifest
staat ook op onze website www.kbosoest.nl
Geen zorgen waren er tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van
onze afdeling op dinsdag 28 september jl.
Het was één feest der herkenning. De aanwezigen vonden het fijn
elkaar, soms zelfs na twee jaar, weer te ontmoeten. Ook het optreden
van de BOA’s viel in goede aarde. Alle credit en lof voor ons
bestuurslid evenementen Ria Lamé, die deze middag georganiseerd
heeft en natuurlijk ook voor ’haar’ team van vrijwilligers, die zelf
voor de gebakjes en hapjes hadden gezorgd. Tijdens de laatste
bestuursvergadering is Ria een welverdiend bloemetje overhandigd.
Een fotorapportage van deze middag kunt u zien op onze website
www.kbosoest.nl
Geen zorgen ook voor de Reiscommissie, die erin geslaagd is een
bijzondere kersttocht te organiseren op woensdag 15 december a.s.
naar de Kerstmarkt in de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Elders in
dit Soester Venster vindt u de volledige informatie met ingesloten
het deelnemersformulier. Tot ziens in de bus!

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden
Mw. C.F. Didier-Verstraeten
Mw. M.T.H. Hofman
Wij heten hen van harte welkom.
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J. van den Akker-van Marie

E. van der Leer-Paul

C.J.M. van den Berg

J.W. Linnebank

A. van de Berg

L. Loesberg-Lancé

E.F.M.J. Bosboom-Weesing

F.I. Marsman

A. van Breukelen

H. Massico-van Ecke

R. van den Brink

P.R. Olthof

J.A. Brouwer-van der Hoed

A. Pronk-Bakker

A.J. van Dam

P.H. de Ruiter

E.R. van Empelen-Willemse

G.J. van Ruitenbeek

J. van der Geest

W.G. van Schadewijk-Hilhorst

C.M. Gräffner

T.H. van Schalkwijk-van Dorresteijn

A.K. Hartman-Pfeijffer

I. van Schalkwijk-Buchler

A.C. Hoekstra-Maurits

J.M. Schouten

K.A. van Hofslot-Kok

P. Schrijver

A.H.M. Hondeveld-Koekoek

A. de Schrijver

R.J. Hortulanus
B. Huizinga

A.S. Spaarkogel-van Balen

H.L. Ketelaar

W.P.A. Tolboom

C.A.M. Kok-Bunck

W.J. Veldhuis

M.C.W. Koot-van Duuren

C.B. Werkhoven

M.A. Kroon-Kruiver

A.K. Wijnands-van den Heuvel

2 november Allerzielen
Wij gedenken de KBO-leden
die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
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WIJ KENNEN HET LEVEN NIET… Gerda Buis
“Wij kennen het leven niet.
Hoe zouden wij de dood kunnen begrijpen?” Confucius
Nadenken over het leven, over dood. Onderwerpen die ons niet zo
gemakkelijk afgaan. Zeker niet nu wijzelf zo’n beetje in de laatste
fase van ons leven zijn beland. Toch wil ik het proberen, aangezien
we bijna bij Allerzielen zijn aanbeland. Het thema, toepasselijk voor
deze maandeditie.
Lang nadenken, er niet uitkomen, niet de juiste rust, maakte dat ik
bijna wanhopig werd.
Doch, een tripje met de schoonmoeder van mijn dochter naar
Zwitserland zorgde voor de juiste ingrediënten van mijn brein.
In deze verstilde wereld op de weidse Alpen, met zijn luierende
koeien, koesterend in de laatste warmte van de herfstzon, moest dat
toch lukken.
De natuur toonde aan ons dat laatste beetje van uitbundigheid, liet
ons voelen, ook wij sterven langzaam af. Dit leven zit er op.
Zo dwalend, letterlijk, want voortdurend raakten we van de weg,
kwamen wij tot intense gesprekken.
Praten over het leven dat achter ons lag. Met zijn hoogte- en
dieptepunten.
Het leven in het nu. Waren we daar blij mee? Wat verwachten wij er
nog van?
De kwaliteit van leven. Wat is voor ons echt belangrijk?
Wat was dat echte leven dan? Allemaal vragen die wij stap voor stap
doornamen, om bij die laatste vraag, die laatste stap uit te komen.
De dood.
Beide hadden we al heel wat met de dood te maken gehad.
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Hadden dat laatste stukje met eigen ogen gezien, beleefd.
Dat mysterie waar je in wezen niet bij kunt komen.
Wij dachten heel verschillend over dit onderwerp. Voor de een hield
hier alles op, voor de ander was er meer. Had de dood niet het laatste
woord; stond de ziel centraal. Zij was het die verbinding maakte met
het hier en nu. Troost bood in dat onmetelijke verlies.
Een eensluidend antwoord was er niet, en dat gaf ook niet.
Het was als het dwalen dat we deden, en opeens de weg terug
vinden.
Zo zou het ook bij ons einde wel zijn, dat antwoord.
Nog even, en we vieren Allerzielen. We bezoeken de graven die we
omringen in licht.
Stralend licht. Zielen die ons met al dat licht ons doet verwarmen en
troosten.
Kracht geven om ons pad naar het einde te vervolgen.

Niet treurig zijn
om wat is geweest
niet vasthouden
om wat niet meer is
maar gelukkig zijn
met al wat dierbaar was

als een dolende
in zijn gedachten
vol verlangen
doch, zij verkrampt
door een verkilde ziel
omdat niet is

tijd
zij gaat voorbij
de afstand
groter, groter
het zicht vervaagd
je gaat dwalen

niet treurig zijn
om wat is geweest
niet vasthouden
om wat niet meer is
wees gelukkig
om wat is
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LACHEN IS SOMS EEN BEETJE HUILEN

Leo Weusten, huisarts

LACHEN IS SOMS EEN BEETJE HUILEN…
Af en toe komt zij met haar dochter voor de controle van haar
suikerziekte en bloeddruk. Mevrouw vd B., zij is al 10 jaar weduwe.
Haar man heb ik destijds begeleid in zijn sterfbed. Alzheimer
veranderde hem in een verbitterde, depressieve en soms ook
agressieve man. Triest hoor…
Zijn liefhebbende echtgenote die nu voor mij zit, slaagde er
desondanks op bewonderenswaardige wijze in om opgewekt en lief
voor hem te blijven… De laatste jaren takelt ze helaas ook wat af,
maar blijft de vriendelijkheid en vrolijkheid zelve. Is nog steeds
spontaan en niet wars van een schuine bak - net op, of soms ook
over het randje - waarbij de dochter dan hartelijk meelacht.
Kortom, het is altijd gezellig als die twee mij samen vereren met een
periodiek bezoekje.
Ik schuif mijn krukje naar haar toe, wikkel de bloeddrukmanchet om
haar bovenarm terwijl ze de arm gestrekt naar voren houdt.
Tot mijn verbazing legt ze dan de hand ongegeneerd op mijn knie,
en begint tegelijkertijd ondeugend te lachen. De dochter weet even
geen raad met de ietwat ongemakkelijke situatie die ontstaat. Ik laat
het mij aanleunen, begrijpende dat bij mevrouw vd B. de remmen
vanwege haar Alzheimer soms een tikje losgaan, en als
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vanzelfsprekend lach ik met haar mee. Even later lachen we
gedrieën in koor…
Haar suikerwaarde is oké, haar bloeddruk en gewicht ook, en ik
noteer plichtsgetrouw alles in haar dossier.
Na een korte stilte waarbij mevrouw vd B. mijmerend voor zich uit
lijkt te staren zegt zij: ‘zo begon het ook tussen mijn man en mij,
dokter…’ Een traan biggelt over haar wang. Dochter en ik kijken
elkaar begrijpend aan en doen er het zwijgen toe. Ik leg een hand op
haar schouder bij wijze van schrale troost.
Lachen is soms een beetje huilen…

De uit-tip
Ik hoop dat ik ook deze maand iets toepasselijks voor u gevonden
heb.
We belanden in het Rietveld paviljoen op het Zonnehof te
Amersfoort.
Hier wordt de tentoonstelling Ne Me Quitte Pas gehouden.
Waar kom ik vandaan, wie ben ik?
Dat vragen de kunstenaars zich af. Hoe blijven ingrijpende
gebeurtenissen hen steeds raken.
De tentoonstelling is van 18 november t/m 19 december.
Rietveld paviljoen, Zonnehof 8, Amersfoort.
Geopend: donderdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00 uur.
Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van in de mooie stad
Amersfoort.
Gerda Buis
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De Zomer voorbij…
Ja, ’t is weer voorbij die mooie zomer! Heeft u ervan genoten?
Ontdekt dat Nederland ook mooi is, nu we beperkt of helemaal niet
de grens over mochten?
De herfst kondigt zich aan met het verkleuren van de bomen; ieder
seizoen heeft zo zijn charme.
Maar het is ook de tijd dat we weer aan onze weerstand moeten
werken. De huisarts neemt daar ook zijn/haar verantwoordelijkheid
in.
Als het goed is hebben veel mensen van onze leeftijd al een
uitnodiging ontvangen, of valt hij een dezer dagen in de brievenbus.
Of u zich tegen de griep wilt
laten vaccineren.
Gòh, nou alweer, zult u zich
afvragen. Ik heb net die
twee coronaprikken binnen.
Dat is waar, maar ondanks
dat is het toch verstandig
om het te doen. Zo’n simpel
prikje doet minder kwaad
dan een echte griep, met al
zijn gevaarlijke
bijwerkingen, met name
voor senioren.
En zó komt splinter veilig door de winter!
Ria Lamé
9

Soest in Beeld
René van Hal

In deze rubriek belichten we telkens een pand of persoon uit Soest met een
bijzondere historie. Deze keer belichten Molen De Vlijt die gestaan heeft
aan de Kerkstraat.

Dat er in Soest ook molens
hebben gestaan, zal de lezer niet
vreemd overkomen. De boeren in
een agrarisch dorp als Soest
wilden dat hun akkergewassen,
met name het koren (rogge),
natuurlijk gemalen konden
worden. Daardoor was er o.a.
meel voor het brood, dat
gebakken werd.
De bekendste molen is wellicht Korenmolen De Windhond, die sinds
2008 pronkt op de Zuidelijke Eng. Dit is trouwens een kopie van de
molen met dezelfde naam die eerder op de hoek van de Molenstraat,
Molenweg stond.
Maar ook aan het eind van de Kerkstraat achter waar nu een
appartementencomplex staat met op de begane grond winkels/kapper
heeft een korenmolen gestaan. Deze heeft niet zo’n lange historie als
De Windhond, welke al in 1643 werd genoemd in stukken van de
Staten van Utrecht. Deze korenmolen aan de Kerkstraat, die de naam
kreeg De Vlijt, en in de volksmond “De Nieuwe Molen” werd
genoemd is in 1852 gebouwd, liever gezegd herbouwd. Het was nl.
een molen die eerder als watermolen dienst had gedaan in de buurt
van Alkmaar.
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Een zekere heer Wester uit Utrecht heeft die molen laten herbouwen.
Eerst verhuurde hij de molen, hij was blijkbaar zelf geen molenaar,
en later verkocht hij de molen aan Ernst Friedrich Schoppenhauer,
een gewezen onder-officier, die in West-Indië had gediend maar in
Nederland zijn uniform inruilde voor de molenaarskiel. De Molen
werd voorzien van een stoomgemaal zodat ook in windvrije
perioden de molen kon blijven malen.
In 1890 kwam Molen De Vlijt in handen van Adrianus Johannes
Mulders, een molenaar geboren in Kaulille (België). Hij kwam uit
een molenaarsgeslacht. In verband met de opkomende mechanisatie
en concurrentie was het moeilijk om het bedrijf rendabel te houden.
Zo werd In 1916 door de Soester boeren de Coöperatieve
Landbouwvereniging Soest (in de volksmond “Maalderij”)
opgericht, waar ook het koren gemaald werd. De molen raakte in
verval en werd in de jaren ’30 van de vorige eeuw van zijn wieken
ontdaan, mede omdat hij geen financiële steun van gemeente en
provincie kreeg om het nodige onderhoud te plegen. Vanaf die tijd
ging molenaar Mulders over naar elektrisch malen.
Het bovenste deel van de molen werd vanaf dat moment ingericht tot
uitkijktoren met de naam “Belvédère”. Toen de molen verder in
verval raakte, werd het een duiventil (de molenaar was een verwoed
duivenmelker).In 1951 is de molen uiteindelijk gesloopt en
verdween de laatste molen uit Soest.
Afsluiting:
De historie van Soest kent trouwens meer molens dan degenen die
hiervoor zijn genoemd (De Windhond en De Vlijt). Op het
Landgoed Pijnenburg in de omgeving van het “Keienhuisje” heeft
ook een molen gestaan, zo ook in De Birkt en aan de Praamgracht.
Alleen zijn deze al ver voor 1900 verdwenen.
Bronnen:
Soester Courant, Archief Historische Vereniging Soest/Soesterberg, rubriek
11

KBO
Soest Soesterberg
Baarn

KBO 35 jaar
Eén feest der herkenning
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KERSTDAGTOCHT WOENSDAG 15 DECEMBER

De Reiscommissie nodigt u van harte uit voor een
Gezellige kerstdagtocht naar de
Orchideeënhoeve in Luttelgeest.
Inclusief bezoek aan de Kerstmarkt.
Woensdag 15 december 2021.
Vertrek om 10:00 uur Medisch Centrum Overhees.

Na alle opstapplaatsen te hebben aangedaan rijden we richting Ens
in de Noordoostpolder waar om 12:30 uur de koffietafel voor ons
klaar staat. (Lunch met kroket).
Er is dus geen stop onderweg om koffie te drinken.
14

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
15

Om 14:00 uur brengen we een bezoek aan de Orchideeënhoeve waar
een pracht aan orchideeën te zien is en u de Kerstmarkt kunt
bezoeken.
Omstreeks 16:45 uur vertrekken we richting Tollebeek waar in
Restaurant De Goede Aanloop het Kerstdiner voor ons wordt bereid
en opgediend.
Dit diner bestaat uit 4 gangen nl. twee soorten soep, duo van
stoofvlees & boerenkipschnitzels met saus.
Warme groentekrans, gebakken aardappelen, pommes frites,
aardappelkroketten, rabarber en gemengde sla. Als nagerecht een
duo van bavarois met ijs en slagroom. Ter afsluiting ontvangt u
koffie met een bonbon. Dit alles in Kerstsfeer.
Thuiskomst zal ongeveer 21:45 uur zijn.
De prijs van deze dagtocht bedraagt € 69,50 per persoon.

U kunt zich opgeven voor deze dagtocht d.m.v. bijgevoegd
aanmeldingsformulier. Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet.
De Reiscommissie
Betsy Seure en Tonny Hilhorst
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KBO SOEST 35 JAAR
Math Elissen, een terugblik
Met veel plezier voldoe ik aan het verzoek van de redactie om te
gaan graven in mijn herinneringen. Dat gaat in dit geval over de
geschiedenis van onze KBO-afdeling Soest. Het is mogelijk dat ik
niet meer de juiste namen of voornamen weet; daarvoor alvast mijn
excuses. Het wordt ook een lang verhaal, dat wellicht over enkele
nummers uitgesmeerd zal gaan worden.
Voordat deze afdeling in 1986 werd opgericht, bestond er in Soest
een soort sociëteit, die op de woensdagmiddag actief was in het
EHBO-gebouw aan de Parallelweg onder de naam St Joseph.
De leiding hiervan berustte in handen van Lize Kuiper, Hanny de
Beer en Hennie Koenders, die de financiën beheerde. Een aantal
vrijwilligsters verzorgden de drankjes.
Pastoor Goddijn van de Mariaparochie Soestdijk trachtte Gerrit van
Rossenberg over te halen om een KBO-afdeling in Soest van de
grond te krijgen. Gerrit Rossenberg was de man, die vooral het
klaverjassen organiseerde en jaarlijks was er een uitwisselingsmiddag met de KBO-afdeling in Maarssen. Er werd met enkele
wagens vanuit Soest vertrokken naar Maarssen. Gerrit had dan
briefjes in zijn zak, die hij daar uitdeelde om leden van Maarssen
naar Soest te lokken om hier in Soest te komen kaarten. Deze
contacten hebben vele jaren standgehouden. Het idee om ook in
Soest een KBO-afdeling op te richten botste met de leidinggevenden
van St Joseph. Een van de voorwaarden was namelijk dat er dan
verhuisd moest worden naar de Vijverhof, zoals de Klarinet toen
heette. Het is er uiteindelijk toch van gekomen en de eerste
voorzitter werd Jan van Poppelen. St Joseph bleef echter toch een
beetje zelfstandig bestaan. En op die manier werd er tweemaal per
jaar een bijdrage van de Caritasvereniging ontvangen één voor de
17

KBO en één voor St Joseph. Ook de financiën bleven aanvankelijk
gescheiden. De opbrengsten van de woensdagmiddag werden
wekelijks naar Hennie Koenders gebracht. Ook dat heeft jarenlang
voortgesudderd. In de zaal van de Vijverhof werd op
woensdagmiddag van alles gedaan. Er was een tafel handwerken, er
stond een sjoelbak, aan enkele tafels werd geklaverjast en wat meer
tafels stonden ten dienste van de bridgers. Over en weer ontstond
vaak wat irritatie. Als de bridgers van tafel verwisselden, hadden de
klaverjassers last van het lawaai. Andersom klaagden de bridgers
over de geluiden, die de klaverjassers produceerden. In de zaal
waren destijds twee barretjes. Eén werd bemand door vrijwilligsters
van de Vijver-hof, de andere door de vrijwilligsters van St Joseph,
pardon KBO. Drankjes werden aan tafel opgenomen door de
vrijwilligsters van de KBO, die ze weer doorgaven aan de
vrijwilligster van de Vijverhof. Je kunt het zo moeilijk verzinnen als
je wilt. Voor de zaal hoefde destijds geen huur te worden betaald.
De tweede voorzitter werd Cees Groen. Er ontstond een
evenementencommissie, die los van het bestuur handelde. Hierin
zaten aanvankelijk Gerrit Rossenberg, Ans Jacobs, de vrouw van de
toenmalige penningmeester Ad Bosboom en Joop en Jopie de Rond.
Bij deze laatste is het eerste exemplaar van het huidige Soester
Venster tot stand gekomen. De eerste jaren waren de “boekjes”
primitief, gestencild. Kopij werd per geschreven velletje aangereikt,
dat dan weer moest worden overgetikt om vervolgens via een stencil
tot een boekje te worden getransformeerd.
In de zomermaanden werd ook altijd een fietstocht georganiseerd
door o.a. Gerda La Rose en Cil Hom. Er werd ergens gepicknickt en
’s avonds was er een gezamenlijk diner (op eigen kosten). Ik was
nog werkzaam, mijn vrouw Laura was vrijwilligster en door de
verhalen die ik van haar hoorde was mijn belangstelling gewekt en
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daarom nam ik elk jaar een dagje vrij om mee te kunnen fietsen. En
het was op een van die tochten dat Ad Bosboom me vroeg om in de
evenementencommissie de plaats van Gerrit Rossenberg in te
nemen. Na een paar uur bedenktijd hapte ik toe, niet vermoedende
dat ik in deze evenementencommissie de kar langer dan 20 jaar zou
gaan trekken. Daarover straks meer.
Cees Groen werd opgevolgd door Ko Kagenaar, die helaas veel te
vroeg overleed. Toch kwam tijdens diens voorzitterschap het oude
St. Jozefgevoel weer boven tijdens de seizoensopening in de
Vijverhof door Lize Kuipers consumptiebonnen werden uitgedeeld
aan de aanwezigen. “Dat was niet afgesproken” zei Ko. ”Ik doe het
toch”, zei Lize, de daad bij het woord voegend.
Ko Kagenaar werd opgevolgd door Giel Wester en die weer door
Paul Sparnaay, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door Frits van
Wesemael. Theo Stoop was de volgende voorzitter maar toen ook hij
overleed was Frits genoodzaakt om het stokje weer over te nemen.
En nu hebben we dus voor het eerst als voorzitter een vrouw in de
persoon van Yvonne Dijkhuis.
In het begin was het zoeken naar mogelijkheden tot activiteiten naast
de woensdagmiddag-soos. Er werd een voorzichtig begin gemaakt
met af en toe een uitstapje. Initiatiefnemer was Jan Leijendekker.
Toen Rita Korte de zaak overnam (ik weet niet meer in welk jaar)
kreeg ze van Jan Leijendekker de administratie overgedragen in een
oude schoenendoos. Al gauw werden de maandelijkse reizen onder
leiding van Ria en Cas Korte een groot succes. Wachtlijsten werden
aangelegd en velen werden teleurgesteld omdat ze te laat waren.
Mooie dagtochten waren het en het werd een bekend stramien:
opstappen op een zestal plaatsen, rond tien uur ergens koffie met
gebak, verder reizen en iets bezichtigen, tegen het middaguur ergens
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een goede lunch, weer verder reizen en iets bezichtigen, tussen 5 en
6 uur ergens een diner en daarna naar huis. Bij het instappen
hoorden we vaak de welkomstgroet: “het is weer KBO-weer” en dat
betekende goed weer. En natuurlijk gebeurde er wel eens iets, dat
niet zo leuk is. Zo kan ik me herinneren dat op een van de reizen een
mevrouw viel en haar arm brak, waarna ze per ambulance naar een
vreemd ziekenhuis werd vervoerd om ’s avonds weer huiswaarts te
worden gebracht. Het meest ingrijpende voorval gebeurde bij het
uitstappen voor het diner. Een mevrouw van stevige omvang kwam
bij het uitstappen van de bus ten val en raakte bekneld tussen twee
stoelen in het middenpad. Wat de chauffeur en haar reisgenoot ook
probeerden, ze zat bekneld en er was geen beweging in te krijgen.
Tenslotte is de brandweer gebeld en die heeft eerst twee stoelen
moeten losschroeven, waarna de ongelukkige mevrouw kon worden
bevrijd uit haar netelige positie. Gelukkig had ze niets gebroken en
ze kon alsnog een hapje mee eten.
Ook in de evenementencommissie maakten we gebruik van de
bussen van Eemland Reizen. Dat kon alleen als er geen stop
onderweg bij was, want dan kwamen we in conflict met Rita Korte.
In de beginperiode gingen we bijvoorbeeld op een zondagmiddag
met drie bussen naar Holiday on Ice in Amsterdam. We gingen
jaarlijks in de avonduren naar uitvoeringen van de Hoofdstad
Operette, ook in Amsterdam. Toen het enige Nederlandse
professionele operette-gezelschap in 2000 werd opgeheven gingen
we op zondagmiddag naar De Gooise Operette in het Spant in
Bussum en even later in de avonduren ook nog naar Polyhymnia in
het Figi-theater in Zeist. Ook werden met de Museum Plusbus
enkele musea GRATIS bezocht. In dit geval was er slechts één
opstapplaats, bij de Klarinet. De aanmeldingen stroomden binnen en
vaak was er een wachtlijst.
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In de beginjaren van deze eeuw kwam langzamerhand de klad erin
en we moesten veel moeite doen om een bus vol te krijgen. Wat de
reden van de mindere belangstelling is geweest, is nooit echt
duidelijk geworden.
Ook de toenmalige ANBO organiseerde dergelijke busreizen. Een
leuk voorval is me altijd bijgebleven. We stonden met de bus bij “De
Muzikantjes” met onze bus in de Van Goyenlaan, toen zich een
meneer meldde, die niet op mijn lijst stond. “Ik moet hier in de bus
stappen” zei hij. Ik vroeg ”Waar moet u heen?” Dat wist hij niet
maar toen hij een bus op de Dalweg zag stoppen, zei hij: “ik geloof
dat ik die moet hebben”. Dat was de bus, die voor de ANBO reed.
Tot mijn grote verbazing zag ik hem in het Spant tijdens de pauze
daar rondlopen. Het grootste succes van mijn tijd in de
evenementencommissie is wel de bridgedrive “Samen 100”, die elk

jaar op de derde zondag van januari werd en nog steeds wordt
gehouden. Begonnen in 1999 met 26 mensen, zit de zaal al jarenlang
vol met 120 mensen, die uit heel Utrecht en zelfs Noord-Holland
komen.
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Om kosten te besparen hebben we contact gezocht met de andere
ouderenbonden ANBO en PCOB om tot meer samenwerking te
komen. Daar was veel animo voor en om toerbeurt organiseerden we
een groot aantal evenementen, allemaal in de Klarinet. De bond, die
iets organiseerde, zorgde ook voor de financiële afhandeling. In die
tijd telde de KBO 1500 leden (en was hiermee de grootste afdeling
van de provincie Utrecht), de ANBO 1000 en de PCOB 750. Op
deze ledentallen werd er een verdeelsleutel gemaakt voor de kosten:
de KBO betaalde 50%, de ANBO 30% en de PCOB 20%. Deze
samenwerking verliep zeer succesvol en daarom werd ook de
Klarinet gevraagd om mee te doen, hetgeen met enthousiasme werd
geaccepteerd. De financiële verdeelsleutel werd toen: Klarinet 40,
KBO 30, ANBO 20 en PCOB 10 procent. Het absolute hoogtepunt
van deze samenwerking, wat de toestroom van publiek betreft, was
een middag met uitleg over de ov-chipkaart. Voor het eerst werden
er mensen niet toegelaten omdat de zaal overvol was en er buiten
nog een flinke rij wachtenden stond. Daarom werd er een tweede
middag georganiseerd, die ook weer een volle zaal opleverde. Een
andere memorabele middag was “je eigen schatkamer” waar mensen
werden uitgenodigd om hun kostbaarheden aan een taxatie te
onderwerpen. Ongelooflijk wat er allemaal werd ingebracht. Het was
een soort “tussen kunst en kitsch”, die door een kunsthistoricus uit
Hoofddorp werd beoordeeld.
Toen na verloop van tijd de Klarinet alles naar zich toetrok en de
vertegenwoordigers van de bonden alleen maar ja hoefden te
knikken, is, na overleg met het bestuur, besloten om de
samenwerking te beëindigen, waarna ook de andere bonden
opzegden.
In het laatste decennium van de vorige eeuw en het eerste van deze
eeuw was de KBO ook nog met twee mensen, te weten de heren Jan
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Menne en Wim Peeters, vertegenwoordigd in de Commissie
Ouderenbeleid. Deze commissie is opgeheven en daarvoor in de
plaats is na enkele jaren het COSBO gekomen. Het 25-jarig bestaan
van onze afdeling werd gevierd in de kerk van de H. Familie en

Het 30-jarig bestaan, met op de foto naast voorzitter Frits van Wesemael
toenmalig wethouder Jannelies van Berkel en de toenmalig voorzitter van de
provinciale KBO, Joep van der Linden.

het 30-jarig bestaan op 27 april 2015 in de Petrus- en Pauluskerk.
Beide feestelijke gelegenheden werden opgeluisterd door een
muzikaal ensemble.
Door de jaren heen werden tijdens een bestuursvergadering eenmaal
per jaar ook de commissies uitgenodigd om hun bevindingen en
wensen met het bestuur te delen. Toen Rita Korte besloot om toch
maar in het bestuur plaats te nemen, werden de vrijwilligers op de
voor hen bestemde middag elk jaar blij verrast met een nuttig
geschenk in de vorm van bijvoorbeeld een klokje of een weerstation.
haar overlijden is dit gewijzigd in de inmiddels traditioneel
geworden fles wijn. Ik heb diep moeten graven in mijn herinnering
en mogelijk is er ergens iets niet juist weergegeven, waarvoor mijn
excuses, maar ik heb getracht iets van het ontstaan en de voortgang
van onze afdeling te schetsen.
Math Elissen
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WhatsApp
WhattsApp heeft de instellingen gewijzigd waardoor iedereen je aan
een groep toe kan voegen zonder dat je het weet. Dit kan gevaar
opleveren mbt phishing, fraude en oplichting etc.
Wijzigen naar veilige instellingen doe je als volgt:
Open WhatsApp
• Ga naar instellingen
• Kies account
• Kies privacy
• Kies groepen
• Selecteer hier ‘contacten’ i.p.v. iedereen.
Nu kunnen alleen je eigen contacten je toevoegen aan WhatsApp
groepen.
REBUS

,

Oplossing rebus op pag. 36
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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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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!
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VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR
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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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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Wij zoeken
een helpende hand

Tienmaal per jaar bezorgen een
groot aantal vrijwilligers bij onze
KBO-leden in Soest, Soesterberg
en Baarn ons KBO magazine en
Soester Venster. Voor de
coördinatie en voorbereiding van
de verspreiding van die bladen
zoeke wij versterking van ons
team.
Bent u bereid, een handje mee
te helpen bij de verdeling van
de bladen en het klaarmaken
van de pakketjes voor onze
bezorgers, meld u dan bij onze
secretaris Anton den Ouden.

SOESTER
VENSTER
ZOMER 2021

ACTIVITEITEN

om naar uit te kijken

Magazine van KBO Soest - Soesterberg - Baarn

Verrassing van de maand
november

Fam. Cazemier-Wolfsen
In verband met corona worden de
bloemen mogelijk aan de deur afgegeven
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Onderweg zijn
Onderweg zijn
is stapje voor stapje
verder komen op je levenspad.
Is telkens weer groeien
en leren van hobbels die je moet nemen. Is telkens weer
de sprong wagen naar het onbekende.
Onderweg zijn
is bij iedere kruising opnieuw kiezen waar je heen wilt.
Is de keuze maken
tussen de snelweg en een voetpad. Is kiezen of je
alleen wilt reizen of samen wilt gaan.
Onderweg zijn
ia anderen ontmoeten,
is ontdekken dat sommigen je verder helpen en dat
anderen je in de weg zitten.
Is merken dat mensen
in het zelfde schuitje zitten als jij, zodat je elkaar tot
steun kunt zijn.
ook dit gedicht is "geleend" maar past goed in deze
maanden.
Bron: Henny van der Weiden
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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
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

De redactie dankt Math Melissen voor de terugblik over 35 jaar KBO.
Heeft u ook nog leuke herinneringen, verhalen of foto’s uit die periode?
Stuur ze dan naar: redactiekbo@icloud.com.
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Lidmaatschap aanmelden
Word nu lid!
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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OC Klaarwater weer volop actief
NIEUWE CURSUSSEN
Spaans Beginners. Kennis maken met Spaans. Maandagochtend
9:15 – 10:30 uur. Tien lessen in kleine groep. Start maandag 25
oktober.
Schilderen Acryl met Aandacht. Schilderen in een klein groepje
o.l.v. Jolanda van Rhijn. Maandagmiddag van 13:30 – 15:30 uur.
Start 25 oktober.
Er is nog plek bij een aantal cursussen.
Spaans half gevorderden en gevorderden op maandag.
Bewegen op muziek groepen op dinsdagochtend.
Diverse niveaus.Yogalessen donderdag op donderdagochtend.
Maaltijd. Vrijdag 22 oktober is er om 12:30 uur een gezamenlijke
maaltijd. Graag nog snel even aanmelden.
Bingo. Verder zal er op donderdag 28 oktober weer Bingo zijn.
Aanvang 13:30 uur. Graag van tevoren aanmelden.

Gastvrouwen / heren gezocht.
We zijn heel blij dat het weer gezellig druk is in het centrum. We
kunnen daarbij voor ons gezellige team nog wat versterking
gebruiken van nieuwe gastvrouwen/heren. Heeft u nog wat tijd, we
horen het graag.
Informatie en aanmelden via: SWOS OC Klaarwater
Wiardi Beckmanlaan 475, 3762 GN Soest. T. 035-601 06 07
www.swos-klaarwater.nl
klaarwater@swos.nl
Rolstoeltoegankelijk
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Wildenburglaan 9, Baarn
Tel.: 035-542 92 25

www.dewildenburg.nl
info@dewildenburg.nl

34

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

RijbewijskeuringsArts
Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag 8:45 - 17:15u.
Planner RijbewijskeuringsArts.nl

06-33 02 43 90

35

E. amanda@rijbewijskeuringsarts.nl

KBO Werkgroepen

Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com
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
Yvonne Dijkhuis
yvonnedijkhuis@hotmail.com
035-602 75 04
Vice-voorzitter
Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl
035-601 06 23
Secretaris
Anton den Ouden
kbossb@xs4all.nl
0346-35 35 65
Penningmeester
Wim van Ruth
van.ruth@kpnmail.nl
035-601 70 97
Bestuurslid
John Biesaart
jbiesaart@icloud.com
035-888 36 57
Ria Lamé
lame@xs4all.nl
035-602 87 26
Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl
06-29 23 48 78

Oplossing sudoku: 7543
Oplossing Rebus: Wie geen
dromen heeft, heeft evenmin
een werkelijkheid (Karel Boullart)

06-51 89 38 85

COSBO
- Yvonne Dijkhuis
- Anton den Ouden
- Paul Sparnaaij

035-602 75 04
0346-35 35 65
035-601 06 23

Evenementen
Ria Lamé
lame@xs4all.nl

035-602 87 26

Lief en Leed
- Gusta Borgts
gborgts@planet.nl

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

- Yvonne Landman
klaverjassen
Yvonlandman@gmail.com

06-12 94 24 44

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
- Marieke Verkley
marieke.verkley@gmail.com

06-11 72 35 53

- Gon Sparnaaij

gon.paul@kpnmail.nl
Website
www.kbosoest.nl
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl
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035-601 99 20

035-601 06 23

035-601 06 23

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

