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✔  Desinfectie
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MatrasCleaner Midden-Nederland is de specialist op het gebied van 
het reinigen van alle soorten matrassen, toppers en boxsprings.

•  Uw matras weer schoon en fris
•  Verwijdert huisstofmijt en geuren
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•  Desinfectie met UVC  licht
•  Milieuvriendelijke reiniging
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U kunt uw matras al laten reinigen vanaf € 37,50
incl. voorrijkosten en btw

MatrasCleaner Midden-Nederland
Vlinderlaan 20  |  Nijkerk  |  Telefoon 033 – 234 05 05
info@matras-reiniging.nl  |  www.matras-reiniging.nl

Ook voor uw matras(sen) in uw:
boot, camper, caravan, vakantievilla
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Blanco 

Het nieuwe jaar 2022 is, ondanks het 
vuurwerkverbod, weer met veel kabaal, vuurwerk 
binnengehaald. En natuurlijk hebben familieleden, 
vrienden en kennissen elkaar het beste voor het 
nieuwe jaar toegewenst. Ook ik wil u allen, mede 
namens de andere bestuursleden, een fantastisch 
nieuwjaar toewensen in goede gezondheid en met 
veel liefde om u heen. Met u hoop ik dat er in de 
maanden die voor ons liggen een blijvende 
oplossing wordt gevonden voor de coronavirussen 
en dat het normale leven weer snel doorgang kan 
vinden zonder enige beperking. 2021 is voor veel 
van onze leden een moeilijk jaar geweest. Niet 
alleen door de lockdowns, maar ook zijn soms 
dierbaren weggevallen of hebben ziekte, ongemak 
een aanslag gepleegd op de levensvreugde. Ook in 
onze eigen vereniging zullen er mannen en vrouwen 
zijn die zich eenzaam voelen en het moeilijk hebben 
gehad gedurende de feestdagen. Mensen lopen niet 
te koop met hun eenzaamheid. We moeten daarvoor 
onze ogen en oren openhouden en signalen, hoe 
klein ook, proberen op te vangen. Wat zou het mooi 
zijn als onze vereniging dit jaar de eenzaamheid 
onder onze leden een beetje zou kunnen 
verminderen. 
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Daar ligt hij dan voor je, de agenda 2022. Nog helemaal blanco. Heb 
eigenlijk altijd een beetje hekel eraan om weer de nodige data, 
activiteiten die al bekend zijn, in te vullen. Wellicht een beetje 
ouderwets, maar naast mijn digitale agenda heb ik graag nog een 
papieren back-up. Maar je moet dan wel de agenda van 2021 ernaast 
leggen. En geloof me dat heeft toch meer impact dan zo maar een 
datum intoetsen op je smartphone.  Ik werd er onder meer pijnlijk 
aan herinnerd dat veel KBO-activiteiten niet of slechts tijdelijk 
hebben kunnen plaatsvinden. Zeker voor onze bridgers, 
klaverjassers en deelnemers aan onze KBO-dagtochten was dit een 
bittere pil. 
Maar laten we optimistisch blijven. Ook voor dit jaar hebben wij de 
nodige activiteiten gepland. De data die nu al bekend zijn kunt u 
alvast in uw agenda noteren t.w.: 
donderdag 7 april,   
Paasviering, Petrus en Pauluskerk, aanvang 10:00 uur; 
dinsdag 19 april, 
Algemene ledenvergadering in De Klarinet, aanvang 14:00 uur;  
 6 oktober,  
Mariaviering, Petrus en Pauluskerk, aanvang 10:00 uur; 
donderdag 15 december,  
Kerstviering, Petrus en Pauluskerk, aanvang 14:00 uur; 
maandag 19 december, 
Kerstsamenzijn, O.C. Soesterberg, aanvang 10:00 uur. 

Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zal 2022 veel inzet vergen 
van de seniorenbonden KBO en PCOB. Voor Soest en Soesterberg 
in het COSBO (Centraal Overleg Soester Bonden voor Ouderen) en 
voor Baarn in de Seniorenraad. Al jarenlang zijn huisvesting van 
onze senioren, welzijn en zorg de belangrijkste speerpunten van het 
COSBO. 16 maart zijn de gemeenteraad-verkiezingen. En zoals 
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eerder verteld zijn er gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters 
van de politieke partijen, waarbij deze speerpunten aan de orde zijn 
gesteld. Op dit moment moeten nog enkele gesprekken plaatsvinden. 
In het maartnummer van het Soester Venster dat eind februari 
verschijnt krijgt u een Matrix per politieke groepering.  
COSBO geeft geen stemadvies, maar u kunt wel uit de Matrix 
opmaken of uw politieke voorkeur ook aan de wensen van het 
COSBO voldoet. Deze wensen zijn vorig jaar maart al in een 
Manifest aan alle fracties van de gemeenteraad overhandigd. Het 
Manifest staat ook op onze website www.kbosoest.nl 

Dit jaar zal de Werkgroep Ledenwerving druk bezig zijn om een 
apart programma te realiseren voor Jonge Senioren, die nog geen lid 
van onze afdeling zijn. Het is essentieel dat zij het belang inzien van 
hun betrokkenheid bij ons werk en dat de uitdagingen waar wij als 
senioren mee te maken krijgen in de komende jaren ook voor hen 
zullen gelden.  

Al met al voldoende werk aan de winkel in 2022! 

 
Ouder worden 

Drie oude mannetjes zien elkaar terug na vele jaren: "Wat doe jij 
sinds je met pensioen bent?" 
De eerste zegt: "Ik reis en fotografeer veel." 
De tweede zegt: "Ik winkel en tuinier graag." 
De derde zegt: "Ik doe regelmatig nog opsporingswerk." 
"Ach, en in wat en waar?" vragen de anderen. 
"Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn wandelstok, mijn 
gsm, mijn sleutels, mijn autopapieren enz. enz. Zo kom ik de dag 
dus wel door.”
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Geluksplantje,                              Gerda  Buis
Ik heb een geluksplantje gekocht. 
Nee, niet bewust hoor. Ik had gewoon een 
plantje nodig tussen de prullaria op de 
boekenplanken. En, als het dan toch wordt 
aangeduid als ‘geluksplantje’ is de keus gauw 
gemaakt nietwaar. Wie wil er nu niet wat geluk 
in huis? 
Met het plantje in de hand ging ik de diverse 
plekjes in de kast af. Wat is nu een plek waar 

al dat geluk mij toeknikt? 
Ondertussen dwaalden mijn ogen over de portretjes die de kast sierden. 
Ach kijk hier, wat staan ze er fier op. Het gezin van mijn mans’ zoon. 
Een prachtgezin. Liefdevol. Je voelt hun warmte, de harmonie. 
Daar de trouwfoto van de kleinzoon. Wat zou mijn Henk trots geweest 
zijn. 
Ja jongen, jouw liefde en wijsheid hebben zich geworteld in jouw 
jongens. 
Met een vertederde blik kijk ik naar de allerkleinste.  
Ik heb jouw foto tussen al deze mooie mensen van jou gezet. 
Heel bewust omarmen ze al dit geluk. Want dat is het. Dat realiseer ik 
mij. 
Zoveel geluk in de kast lacht mij toe, alleen drong het nooit zo tot mij 
door. 
Te veel bezig met al wat ons tegenwoordig zoveel onrust bezorgt. 
Dit mag niet, dat kan niet. En zo heeft onvrede vrij baan. 
Het vergaat u waarschijnlijk net zo in deze woelige tijden. 
Toch moeten wij proberen al dat kleine geluk niet uit het oog te 
verliezen. 
Niet alleen de minpuntjes zien, maar juist al die nietige plusjes. 

Als ik ’s avonds in mijn stoel zit, het zicht op mijn kast waar het plantje 
tussen al dat geluk staat te pronken, voel ik mij intens warm en blij van 
binnen. 
Wat een gezegend mens ben ik toch. 
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Ik heb een plantje gekocht 
een prachtig plantje 
als ik het mag geloven 
brengt het geluk 
zie haar daar eens staan 

als ik naar haar kijk 
de blaadjes fier en trots 
vragend om verzorging 

wentelend in de zon 
om uit te groeien 
uit te stralen 
in een wonder 
een wonder van geluk 
in al haar schoonheid 
dat mij verwarmt 

ik heb een plantje gekocht 
ik zal het koesteren 
en als ik er naar kijk 
vult mijn hart 
zich met geluk. 

                        Gerda Buis 

Beste museumliefhebber, 
De musea zijn helaas verplicht 
gesloten tot minimaal 14 januari. 
Het is tot die tijd niet mogelijk uw 
Museumkaart te gebruiken. Daarom 
krijgt u ter compensatie van die 
dagen automatisch extra looptijd 
voor uw Museumkaart. Zodra we 
weten wanneer musea weer open 
mogen, krijgt u persoonlijk bericht 
met de nieuwe einddatum van uw 
kaart. Vanaf dat moment is de 
nieuwe datum ook te zien in Mijn 
Museumkaart. Heeft u nog geen 
Mijn Museumkaart-account? Maak 
er dan snel één aan! 

Mocht uw Museumkaart bijna 
verlopen, kunt u hem gewoon 
verlengen. De dagen die u van ons 
nog tegoed heeft, schrijven we dan 
op uw nieuwe kaart erbij. Alle 
inkomsten van de Museumkaart 
komen ten goede aan de musea.  
Met uw kaart steunt u dus sowieso 
de museumsector. 

Online kunt u de musea wel 
bezoeken via museum.nl. 

Zorg goed voor elkaar, blijf gezond 
en hopelijk snel tot ziens in de 
musea! 
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 Nieuwe leden 

Mw. M. Arnoldus 
 Mw. S.B.G.M. Dircksens 
 Mw. W. van Ditshuizen 
 Mw. E.C. Doornik-van Boltjes 
 Mw. H. Huisman 
 Mw. A.L.M. van de Molen 
 Mw. J.M. Steffen 
 Dhr. R.J. Tromp 
 Dhr. A. Vreeken 

 Wij heten hen van harte  
 welkom en hopen hen gauw  
 te ontmoeten. 

Overleden

Dhr. P.T. van den Boogaard 
Mw. W.C.M.T. Bosman-Smits 
Dhr. J. de Bruin 
Dhr. C.J.A. van Doornik 
Mw. W.J.M. de Jager 
Dhr. P.B.M. Majoor 
Dhr. J.G. Stroeve 
Mw. P.M.T. Verhorst-Gijsen 
Mw. C.M.E. De Waart-Wayeret 

Wij gedenken hen in 
dankbaarheid.
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         Omicron 
        Leo Weusten, huisarts

Omicron 
Voor velen klonk het bij de ontdekking ervan in de oren als een 
scheikundig brouwsel, of misschien wel als een futuristisch voertuig. 
Voor hen die vroeger Grieks hadden in hun pakket (ik had dat niet) is 
de naamgeving van de huidige variant van het ons oneindig plagende 
Corona-virus herkenbaar als de 14e letter van het Griekse alfabet. 

Na alfa, beta, gamma en delta was Omicron eigenlijk helemaal niet 
aan de beurt.  
Wist u dat we - na deze vier plaaggeesten - ook tegen wil en dank de 
AY4.2, Mu en Lambda-variant op bezoek hebben gehad? Die 
rakkers waren echter niet invloedrijk genoeg om de krant te halen…  
Dan heeft u vast ook gelezen dat Nu werd overgeslagen vanwege de 
eventuele verwarring met het engelse woord New, en dat de 
daaropvolgende Griekse letter Xi het niet haalde omdat de WHO 
daarmee de Chinese president Xi Jinping niet voor het hoofd wilde 
stoten.   

Voor hen die Corona hebben doorgemaakt, daarvan nog steeds last 
hebben, of die misschien wel een naast familielid hebben moeten 
verliezen is dit allemaal irrelevant geneuzel. Datzelfde geldt voor de 
medemens die gebukt gaat onder de hinderlijke beperkingen die ons 
‘dankzij’ Covid vanuit Den Haag zijn opgelegd.  
Stiekem koesteren wij allemaal de hoop dat het Griekse alfabet voor 
ons verborgen blijft als het gaat om toekomstige dominante 
varianten.  

Ik wens u een hoopvol 2022.
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Er is een tijd van komen…
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. 
Kennelijk aansluitend op mijn jarenlange inzet voor het 
afdelingsblad van KBO-Amersfoort vroeg onze toenmalige 
voorzitter Theo Stoop mij destijds om Gerrit Sloothaak te 
ondersteunen bij het Soester Venster. 
Hoewel het niet mijn bedoeling was heb ik het stokje van Gerrit - die 
het Soester Venster een groot aantal jaren voor zijn rekening had 
genomen - met ingang van 1 januari 2019 van hem overgenomen. 
Mijn idee was, om dat niet als een soloproject op me te nemen maar 
daar zoveel mogelijk de inbreng van andere KBO-leden bij te 
betrekken. 
Met de inzet van Ria Lamé en Gerda Buis als nieuwe redactieleden 
en het aantrekken van een aantal vaste columnisten zijn we er als 
redactie denk ik in geslaagd het blad een meer eigentijdse inhoud te 
geven. 
Ook aan de vormgeving is de afgelopen jaren veel aandacht besteed. 
Met een enthousiaste redactie waarmee de continuïteit en de 
kwaliteit van ons afdelingsblad is gewaarborgd is de tijd 
aangebroken om het Soester Venster een nieuwe impuls te geven en 
de functie van eindredacteur en vormgever over te dragen aan een 
nieuwe generatie. 
Wij zijn als redactie dus op zoek naar een man of vrouw die het leuk 
vindt om samen met de overige redactieleden 10 keer per jaar een 
interessant afdelingsblad voor onze leden samen te stellen en vorm 
te geven. 
Zelf heb ik dit altijd met veel plezier gedaan en doe dit ook nu nog 
met veel plezier. Toch is het van groot belang ook onze redactie 
bijtijds van nieuw bloed te voorzien. Ik nodig u daarom van harte uit 
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contact met mij of het secretariaat van onze afdeling op te nemen als 
u er iets voor voelt deze inspirerende en dankbare taak op termijn 
van mij over te nemen. Ik informeer u dan graag wat de betreffende 
functie inhoudt. 

    
John Biesaart,  

eindredacteur en vormgever SV

Onze afdeling start dit jaar 
met een nieuw logo. Het nieuwe KBO logo is het beeldmerk van 
KBO-PCOB met toevoeging KBO en afdelings- of provincienaam in 
lettertype KBO-PCOB. Door de werkgroep nieuwe website KBO en 
de Ledenraad KBO is hiertoe besloten om zo de herkenbaarheid van 
KBO en KBO-PCOB te vergroten.  
Het beeldmerk is in 2017 ontstaan en staat symbool voor twee 
organisaties die elkaar omarmen. Daarnaast zijn het groene en 
blauwe teken symbool voor ‘omzien naar elkaar’: twee 
(geïnteresseerde) senioren, die elkaar aankijken en omarmen, de 
ingrediënten die noodzakelijk zijn om te kunnen omzien naar elkaar. 
 De kleuren in het beeldmerk zijn gekozen uit zowel PCOB als KBO 
logo, de rode punt in het midden komt uit het ‘oude’ KBO-logo.

Legpuzzel-uitleen 
Even geen TV kijken maar eens gezellig een 
legpuzzel leggen? 
Ria Lamé heeft een goot aanbod aan 
legpuzzels en brengt die graag bij u thuis. 
bel 035-602 87 26.
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Verspreiding KBO-magazine en Soester Venster 2022

Deadline1) Verspreiding 2022 Nr. Uitgave maand

donderdag 13 jan. 25 januari 1 februari

donderdag 10 febr. 22 februari 2 maart

donderdag 10 maart 22 maart 3 april

donderdag 14 april 26 april 4 mei

donderdag 12 mei 24 mei 5 juni

donderdag 16 juni 28 juni 6 juli/augustus

donderdag 11 aug. 23 augustus 7 september

donderdag 15 sept. 27 september 8 oktober

donderdag 13 okt. 25 oktober 9 november

donderdag 17 nov. 29 november 10 december/januari

1) inleveren kopij

KBO komt op voor jouw 
belang!  
Landelijk, provinciaal en 
lokaal komt de KBO op 
voor senioren.  
Met een krachtig geluid 
om de positie van senioren 
te verbeteren. 
Denk aan koopkracht en 
pensioenen maar ook aan 
veiligheid, wonen en zorg.

Attentie  
van de maand 

Mw. E.M. Goes-van 
Hengstum
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Wilt u ook digitaal Actief worden?
KBO Soest helpt u op weg! 
Veel senioren zijn al digitaal actief, steeds meer zelfs. Zo bleek ook 
onlangs uit een onderzoek van KBO PCOB. Maar... ze willen niet de 
digitale snelweg op gedwongen worden. Dat geldt met name voor de 
oudere senioren. Daar hebben ze ook volkomen gelijk in. Maar... de 
digitale snelweg heeft natuurlijk toch veel te bieden, ook voor 80-
plussers. Daarom is KBO SSB op zoek naar senioren die nog niet 
digitaal actief zijn, maar dat toch wel zouden willen worden. 

Tijdens deze coronapandemie is wel duidelijk geworden dat het 
internet veel te bieden heeft voor mensen die aan huis gekluisterd 
zijn. Denk aan beeldbellen met de (klein)kinderen, tijdverdrijf in de 
vorm van spelletjes, informatie opzoeken over onderwerpen die 
interessant zijn, filmpjes bekijken over hoe je bijvoorbeeld een 
klusje in huis kunt doen en nog veel meer. Daarom zijn er vast ook 
senioren die nog niet digitaal actief zijn, daar mogelijk ook tegenop 
zien, maar de stap toch wel willen zetten. Naar die mensen zijn we 
op zoek. Bel voor meer informatie naar  Ria Lamé 035-602 87 26 of 
John Biesaart 035-888 3657.

Ria Roelants is onze Vrijwillige 
Ouderenadviseur (VOA). 
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig, schroom 
dan niet en neem gerust contact met haar op. 

Ria is bereikbaar op werkdagen van 10:00 - 
17:00 uur. T. 035-888 36 57.
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR LOOP(ST)ERS
Om de verspreiding van ons Soester Venster goed te laten verlopen 
hebben we de hulp nodig van enthousiaste loop(st)ers. 
Met name voor de straten Burgemeester Grothestraat, Batenburg, 
Kerkpad, Korte Brinkweg, v.d.Weedestraat en Stadhouderslaan. 
Het gaat hierbij om slechts 15 adressen. 
Nico Kaats die deze adressen bezocht heeft vanwege 
gezondheidsredenen deze straten moeten loslaten. Daarom: wie wil 
een goede bijdrage leveren aan onze KBO-afdeling en de bladen 
bezorgen? 
Bovendien zoeken we reserveloop(st)ers. Personen die genegen 
zijn bij ‘tijdelijke’ uitval een wijk/rayon over te nemen. 
Wanneer u denkt dit vind ik wel leuk om te doen neem contact op 
met Paul of Gon Sparnaaij via 035-601 06 23  
E. gon.paul@kpnmail.nl of met Jan Roest via 035-601 83 55  
E. jan.rita.roest@ziggo.nl
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In deze rubriek in het Soester Venster belichten we 
telkens een pand of persoon uit Soest met een 
bijzondere historie. 

De Maalderij aan de 
Torenstraat 

Dat Soest van origine een 
agrarisch dorp is zal de 
lezer niet onbekend zijn. 
Het aantal agrariërs is 
zeker de laatste 50 jaar 
aanzienlijk teruggelopen. 
In het begin van de 20ste 

eeuw waren dat er nog vele honderden, allemaal wel 
familiebedrijven. In 1916 besloten ze om meer gezamenlijk op te 
trekken wat betreft het verwerken van de oogst en de inkoop van 
veevoer, kunstmest en andere zaken. Op 26 maart 1916 werd de 
Coöperatieve Landbouwvereniging Soest opgericht, in de 
volksmond ook wel bekend onder de namen Coöperatie of 
Maalderij. Aan de Torenstraat werd een bedrijfspand neergezet dat in 
de loop der jaren fors is uitgebreid. Het pand staat er nog steeds wat 
hoger gelegen aan de Torenstraat, waarin de Welkoop is gevestigd.  

In 1916 waren er nog twee molens in Soest (De Windhond en De 
Vlijt) die voor de boeren het koren maalden tot meel. De boeren 
gingen met de oprichting van de Coöperatie er steeds meer zelf voor 

Soest in Beeld 
René van Hal
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Specialist in (elektrische) �etsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.

Kom vrijblijvend langs en laat u informeren, 
de ko�e staat klaar!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur

Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
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zorgen. Er werd vanaf de eindjaren ’30 overgeschakeld op elektrisch 
malen. Veel belangrijker voor de boeren was wellicht de 
gezamenlijk inkoop. Dat werd in bulk (grote hoeveelheden) gedaan 
en binnen de Coöperatie werden balen/zakken met kleinere 
hoeveelheden afgepast en aan de boeren afgeleverd. De boeren 
profiteerden dan niet alleen van lage prijzen, maar kregen ook een 
aandeel van het positieve resultaat dat werd behaald. 

Bijzonder is dat de aanvoer van de handel vele tientallen jaren 
gebeurde per trein. Aan de achterzijde was er bij station Soest een 
aftakking van het Stichtse Lijntje Den Dolder – Baarn. Bij dit station 
Soest was trouwens een groot emplacement aanwezig waarop ook 
een olie- en een kolenhandel waren gevestigd (OBIM, resp. Van de 
Dijssel).  

De enorme grootte van het gebouw was noodzakelijk om de 
voorraden te herbergen. De boeren hoefden dan zelf niet voor opslag 
te zorgen en kregen wekelijks of soms wel vaker hun producten 
aangeleverd. 

De Coöperatie beschikte over een weegbrug waar ladingen van 
vrachtwagens konden worden gemeten. Deze weegbrug werd ook 
wel door de politie gebruikt om vrachtwagens te controleren of ze 
niet te zwaar beladen waren. In 1969 is gestart met verkoop aan 
particulieren, enkele jaren later ondergebracht in de formule 

Voorzijde Coöperatie met weegbrug
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‘Welkoop’. In 1970 is de Coöperatieve Landbouwvereniging Soest 
gefuseerd met Bilthoven binnen enkele jaren gevolgd door veel meer 
fusies van regionaal naar provinciaal en landelijk. 

Vanaf 1987 is de Welkoop Soest tezamen met Welkoop Eemnes als 
zelfstandige franchise-onderneming voortgezet. Het historische pand 
heeft daarmee ook een andere functie gekregen. 
1 In 1972 is het emplacement voor goederenvervoer bij Station Soest beëindigd en 
   zijn de sporen en wissels verwijderd. 

Literatuur: 
1. Berichtgeving in Soester Courant 
2. Fotoboek rondom historie Coöpera<eve Landbouwvereniging Soest (archief 

Historische Vereniging Soest/Soesterberg) 
3. Boek “Tram & Trein tussen Eem en Rijn”; deel 3 Noord-Oost Utrecht; G.A. 

Russer; 1997

TORENSTRAAT 4, SOEST
035 - 602 2417, SOEST@MAKKER.NL

WWW.MAKKER.NL

Wij staan altijd voor u klaar met 
de voor ú beste hooroplossing!
Onze audiciens zijn gediplomeerd en StAr-
geregistreerd. Bij Makker Soest bieden we 
dan ook een professionele hoortest en advies. 
Ontdekken we bij u een verminderd gehoor, 
dan kijken we samen met u naar de voor 
ú beste hooroplossing. U kunt rekenen op 
oprechte hoorzorg in de winkel en op afstand.

Maak nu een afspraak voor een gratis hoortest en vrijblijvend advies!

SOEST HÓÓRT BIJ MAKKER!
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De boterham met tevredenheid
De mate van ontevredenheid groeit in 
Nederland, evenals het wantrouwen naar de 
overheid. 
De belofte van een welvaartsvast pensioen is al 
lang niet meer geldend, en jongeren vragen 
zich af of er nog genoeg in de pot zit voor het 
moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt. 

    Alles wordt vertaald in geld, waarvan we goed 
beschouwd weten dat dat niet gelukkig maakt, al is het wel 
gemakkelijk als je het hebt. 
Het vertrouwen van de Groningers is helemaal de grond in 
geboord, en nu wordt er ook nog meer gas uit gehaald. 
De bekende emmer liep over, toen de overheid meende het 
ongenoegen te kunnen afkopen met 220 miljoen euro subsidie 
voor woningverbetering, zonder daar een goede regeling voor te 
treffen, waardoor een groot deel van de bevolking achter het net  
dreigde te vissen. 
Daarmee dacht men zich mogelijk populair te maken, maar het 
omgekeerde gebeurde. 
Tegelijkertijd weten we dat regelingen te lang duren bij de 
overheid, in een land dat al dichtgetimmerd lijkt van regels en 
protocollen. Mijn ervaring is dat protocollen het vervelende 
nadeel kunnen hebben dat ze niet aanzetten tot nadenken; de z.g. 
‘paarse krokodil’. 

Toch zweeft er al een dag lang een term in mijn hoofd: 

Ria Lamé
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De boterham met tevredenheid (1950, de derde boterham zonder 
beleg). Nederland in 
opbouw, te beginnen met het 
tientje van Lieftink. Maar dat 
was een andere tijd, met 
name omdat niemand het in 
die jaren breed had, en men 
omzag naar elkaar. 
Zet dat af tegen de tijd van 
nu, dan constateren we dat de 

kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, en ook dat vormt een 
bron van onvrede. 

Maar hebben wij senioren alleen maar recht van klagen, of zijn er 
ook nog positieve punten aan deze tijd? Als ras-optimist wil ik er een 
paar noemen: 
Dankzij vadertje Drees hebben we een basisinkomen (AOW); 
We hoeven niet meer door weer en wind; 
Als de zon schijnt kunnen we op elk moment naar buiten; 
Geen stress om het behoud van een baan of bedrijf of de winkel die 
niet open mag; 
En we kunnen niet meer failliet gaan. 

Desondanks moeten we wel alert blijven, als KBO de vinger aan de 
pols houden en de politiek blijven bestoken rond indexatie van 
pensioenen en zeker nu een geluid doorklinkt om minimumloon en 
AOW los te koppelen. 

Ondanks alles wens ik u van harte een gelukkig Nieuwjaar in 
gezondheid! 
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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 willen 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 controleren 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. 

3. Naar aanleiding van het bovenstaande nog eens kritisch  kijken 
naar- en heroverwegen of de bestaande “rode contouren” op dit 
moment nog haalbaar zijn. 



samen 

samen 
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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. 

    
   Wist u dat? 

• Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens? 
• Een zeester geen hersens heeft? 
• IJsberen linkspotig zijn? 
• Een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in de badkamer 

doorbrengt? 
• Heet water sneller bevriest dan koud water? 
• Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij 

geen broek draagt? 
• De totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? 
• Vrijdag de 17e een ongeluksdag in Italië is? 
• Dat mensen die jongleren grotere hersens hebben? 
• Dat mensen met rood haar minder pijn voelen? 
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hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

Tel. 035-6017120
 info@hansnotaoptiek.nl
 www. hansnotaoptiek.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor 
Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen 

Soesterbergsestraat 122  |  3768 EL Soest  |  T 035 601 27 06  |  dagelijks geopend 

eetvilla.nl  

Gedrukt en wel!
colourprint.nlcolourprint.nl
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Wildenburglaan 9, Baarn 
Tel.: 035-542 92 25 

www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl 
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De uit-tip
Daar gaan we dan, de tips van de maand. 
1: Singer Laren 
Zij presenteren een mooie tentoonstelling over getekende 
vogelboeken van Peter Vos. Schijnt prachtig te zijn. 
De tentoonstelling duurt tot 27 februari. 
Tevens is er ook een tentoonstelling te bewonderen van Belgische 
meesters. 
Singer Laren is open van dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:30 u. 
Van tevoren afspraak maken. 
Museumkaart gratis 
Volwassenen € 17,50 
Oude Drift 1, Laren 
receptie@singerlaren.nl 

2: Kunsthal Kadé 
Schurend paradijs 
Hoe ziet het paradijs, met de realiteitszin van vandaag eruit? 
Ook hier van tevoren een afspraak maken. 
Museumkaart gratis 
Evenals jongvolwassenen t/m 18 jaar, anders € 12,50. 
Open dinsdag t/m zondag 10:00 tot 17.00 uur. 
Eemplein 77,  Eemhuis Amersfoort. 
info@kunsthalkade.nl 
T. 033-422 50 30  
De tentoonstelling is er t/m 8 mei. 

Mocht het nog zo zijn dat het virus ons nog steeds in de greep heeft, 
dan heb ik een tip die zeker kan. 
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Een rondje Oud Soest wandelen. 
Ga gewoon eens een stukje wandelen door ons mooie dorp op zoek 
naar wat er nog over is uit die goeie ouwe tijd. 
Rest mij om u een fijne bezienswaardige februari te wensen. 

Gerda Buis
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Wie niet in wonderen gelooft, gelooft niet in het leven.
(Paul van den Bergh)

                                                                                                                                                   

Oplossing rebus en sudoku op pag. 28
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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl

Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl

Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl

Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl

           
 

              
Pediplus is een ketenzorggroep van 
enthousiaste pedicures in Soest en 

Baarn die alle soorten voeten 
behandelt, gespecialiseerd in 

diabetes en reuma. 
Goede samenwerking met 
podotherapeut en huisarts. 

 
Een pedicure bij u in de buurt ? 

Kijk dan op onze website 
 

www.pediplussoest.nl 
 

Aangesloten bij ProVoet en 
KwaliteitsRegister voor Pedicure 
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Keuringsartsen rijbewijs 
Leef3.nu     033-469 23 23 
Flexplek Soest     036-720 09 11 
Regelzorg     088-232 33 00 
Wijk Service Punt    06-28 70 10 55 
Dhr. Windgassen    085-065 00 05 
Als je lid bent van Leef3.nu, krijg je korting bij een rijbewijsarts 
van hun organisatie. 
Keuring kost dan: onder 75 jaar € 60, boven 75 jaar € 45. 
Aanmelden via Leef3.nu. 

Rijbewijskeuringen CBR in Baarn 
Baarn - Een medische keuring voor het verlengen van uw 
rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u 
een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of 
wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het 
CBR. 
 Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen 
in Welzijnscentrum De Leuning op dinsdag 8 februari en 
dinsdag 8 maart medisch laten keuren voor de verlenging van hun 
rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 
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 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 rebus: Wie niet in
     wonderen gelooft, gelooft niet
     in het leven.
     Oplossing sudoku: 6322

KBO Werkgroepen
Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com                            06-51 89 38 85

COSBO
- Frits van Wesemael
  ggmvanwesemael@hetnet.nl          035-601 84 16
- Paul Sparnaaij  
  gon.paul@kpnmail.nl       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      06-12 94 24 44
  Yvonlandman@gmail.com

 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                   035-601 06 23

Website
www.kbosoest.nl
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl               035-601 06 23

•
•                  

www.smorenburguitvaart.nl  

Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• • 
• •



Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar 
voor advies en hulp:

Soest • 035 - 601 30 86

Soesterberg • 0346 - 351 223                  

www.smorenburguitvaart.nl  

Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• Elke wens is bespreekbaar   • Nauwe betrokkenheid

• Ook als u verzekerd bent     • Complete ontzorging



KASTEEL GROENEVELD 
BAARN

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

katholieke
bond van

senioren


