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Van onze vice-voorzitter 
Potverdorie ! 

Hier had een sterker woord gebruikt kunnen 
worden. Maar dat doen wij natuurlijk niet 
want wij houden het netjes.                                                              
In ieder geval heeft het Bestuur er enorm de 
p.. over in dat wij de jaarlijkse 
vrijwilligersmiddag dit jaar niet zullen kunnen 
houden. De maatregelen voor bijeenkomsten 
zoals die nu zijn afgekondigd maken ons dat 
onmogelijk en zit het er voorlopig niet in, 
gezien de groeiende cijfers van het RIVM, dat 
deze maatregelen snel versoepeld kunnen 
worden. Wij betreuren dat temeer omdat wij 
het zeer belangrijk vinden onze vrijwilligers 
te kunnen tonen hoeveel wij hun constante 
inzet waarderen. Tijdens onze jaarvergadering 
hebben wij dit gelukkig persoonlijk kunnen 
doen bij commissieleden die na jarenlange 
inzet het stokje hebben overgedragen en hun 
opvolgers mogen verwelkomen                                                                                                            
Maar wij hebben zo veel meer helpende leden 
en die willen wij eens per jaar graag als groep 
in het zonnetje zetten en bedanken en 
daarvoor hebben wij dus onze 
vrijwilligersmiddag. Dank, elkaar daar 
ontmoeten, ervaringen uitwisselen tijdens een 
gezellig bijeenzijn dat zijn hierbij de 
ingrediënten die wij als bestuur namens al 

Soest
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onze leden zo belangrijk vinden.                                                            
Maar wij gaan niet bij de pakken neerzitten en zullen wegen vinden, 
zoals nu hier in het Soester Venster, om hier uiting aan te geven. 

Corona blijkt een hardnekkig fenomeen te zijn. Maar wij kunnen 
allemaal ons steentje bijdragen om dit fenomeen in te dammen.  
Dit moeten wij dan doen door nóg hardnekkiger te zijn en wel in het 
naleven van de maatregelen zoals die zijn uitgevaardigd.  
Dit is tevens volstrekt eigenbelang maar in dit geval meer dan 
gerechtvaardigd.                                                                              
Onze “stip op de horizon” is daarbij het moment dat wij weer volop 
aan de slag kunnen met onze activiteiten en wij weer mogen 
genieten van de sociale voordelen van het lidmaatschap van onze 
KBO. 

Doen dus en blijf gezond.                                                                                                                    

                                                                             Frits van Wesemael

Nieuwe Leden 

Dhr. B. Land 
Mw. A. Land- 

Bierenbroodspot 

Wij heten hen van harte 
welkom.

Verrassing van de maand 
november 

Fam. De Wit-Beijer
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Herinneringen
door: Gerda Buis 

Van herinneringen, die zijn en blijven, want ze hebben wel een eigen 
kleur. 
We lopen op een zondagmiddag op oude grond.  
Mijn geboortegrond. 
Althans, wat er nog van over is. Met lede ogen zie ik, dat net als 
overal om mij heen er is geschaafd aan het oude, bekende.  
De vergankelijkheid heeft toegeslagen. Voorbij! Weemoed overvalt 
mij. Hoe ik het wend of keer, ik zal mij er bij neer moeten leggen. 
Veranderingen in een lang tijdsbestek waren nodig om mijn 
paradijsje op aarde leefbaar te houden voor mens en dier. Ach, treur 
niet, er is nog zoveel moois over. 
De oude beukenbomen, groots en toch met een gemoedelijke 
omvang. 
Mijn kleindochter, die druk in de weer is met beukennoten rapen. 
Zachtjes dwarrelen bladeren naar beneden. Het voegt zich bij de rest. 
Een vette kever scharrelt er op zijn gemak doorheen. 
Hij weet zich verzekerd van een lekker maal. 
Wat een wondere wereld. Wat uniek. 
Zo dichtbij, versterven en zich opmaken voor nieuw. 
Wat ben ik toch een bevoorrecht mens, dat ik dit ieder seizoen weer 
mag meemaken. Dat ik in dit stukje natuur, zij het gereduceerd, mag 
vertoeven, genieten. 
Zeker, er is heimwee naar wat niet meer is. Hekken omgeven 
stukken bos. Geven halt aan, niet verder. Mijn voetstappen 
verblijven in het hier. 
“Oma, kijk eens, hier ben ik“. 
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Mijn kleine meid is op een grote omgevallen boom geklommen. 
Trots als een echte woudloper wuift ze mij toe. 
Het wordt mij duidelijk. Deze zuchtende oude omgevallen boom, 
teken van vergankelijkheid, schenkt nog zoveel vreugde. 

Wat heb ik weer veel geleerd. 
Herinneringen, zij hebben een eigen kleur. 

 

Het oude pad naar mijn huis 
Het is niet meer 
Ik kan haar niet meer betreden 
De bomen, zeker 
geven nog steeds rust 
Het ruisen van takken, 
fluisteren zacht de dagen van weleer 
Mijn naam, 
eens in een boom gekerfd , 
vervaagd 
Overwoekerde paden,  
De geur van mos 
weemoed welt in mij op 
Eens mijn thuis  
Niet meer. 

 
Gerda Buis
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Cultuurtip 
Het is toch nog steeds moeilijk om in deze tijd een fijne tip te 
verzinnen. 
We moeten ons aan zoveel regels houden. 
Na afloop een terrasje pakken? 
Toch ben ik op zoek gegaan. Met passen en meten zal het wel 
lukken. 
Ik wens u dan ook een paar fijne uurtjes in deze moeilijke tijd. 

Tip 1: 
Catharijnenconvent 

Een tentoonstelling die op velerlei manieren laat zien hoe men 
in de middeleeuwen naar het lichaam keek. 
Er worden rondleidingen van een uur gegeven. 
Ook kan men reserveren voor lezingen. 
info@catharijnenconvent.nl 
Lange Nieuwstraat 38 
T. 030-231 38 35 
Reserveren en mondkapje verplicht. 
Volwassenen € 17 Museumkaart € 3 als toeslag 
Open van dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 15:00 uur. 

Tip 2: 
Museum Flehite Bep Rietveld 
Een tentoonstelling van Bep Rietveld genaamd, Ooggetuigen van de 
oorlog. Bep, dochter van Gerrit Rietveld, verbleef tijdens de 

Body Language
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Tweede Wereldoorlog in een jappenkamp. 
Hier maakte zij portretten van 
moeders en kinderen. 
Vooral ook om de moeders een 
aandenken, een herinnering  mee te 
geven. 
Bep leefde van 1913-1999. Ze bleef 
tot op hoge leeftijd schilderen. 

Museum Flehite 
Westsingel 50, Amersfoort 
T. 033-247 11 00 
info@museumflehite.nl 
Open van dinsdag t/m zondag 
Volwassenen € 12,50  Museumkaart gratis 
Mondkapje en reserveren verplicht. 

 
Heb je een uurtje over?

Dan kun je van betekenis zijn voor een ander
Meld je dan aan op soest.maatjesbank.nl

Hoe werkt het?
• Ga naar de website: http://soest.maatjesbank.nl
• Maak je keuze: 

Ik heb een maatje nodig / ik wil een maatje worden
• Vul het formulier in
• Er wordt contact met je opgenomen

soest@maatjesbank.nl  T. 035 - 609 92 55
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We hebben u nodig! 

Nee, we dreigen niet te verzuipen of kopje 
onder te gaan, maar nodig hebben wij u wel. 
Het aantal leden van onze vereniging is mede 
door de hoge gemiddelde leeftijd de laatste 
tijd wat afgekalfd, er komt te weinig aanwas 
bij. 
Nieuwe aanwas is nodig om onze afdeling 
levend te houden en ook te kunnen aanpassen 
aan de nieuwe generatie. 

Wij doen daarom een beroep op u en 
tegelijkertijd een aanbod. 
Wij stellen u in de gelegenheid uw vrienden, 
kennissen, buren en kinderen, voor zover zij 
55 jaar of ouder zijn en in Soest-Soesterberg-
Baarn wonen, drie maanden lang gratis te  

Help
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verblijden met ons mooie KBO/PCOB 
Magazine en het Soester Venster. 
Voor deze Leden Werf Leden actie verzoeken 
wij u daarom vriendelijk aan ons secretariaat 
namen en adressen door te geven waaraan 
wij de komende drie maanden ons Magazine 
en Soester Venster kunnen bezorgen. 
Hoe meer namen u opgeeft hoe beter!  
Uiteraard zullen de afgeleverde exemplaren 
door het bestuur worden voorzien van een 
begeleidende en wervende brief waarin wij 
ons als KBO-afdeling aan potentiële leden 
voorstellen in de hoop natuurlijk daarmee 
een flink aantal nieuwe leden te kunnen 
werven. 

Voor het KBO-lid dat op deze wijze de meeste 
leden aandraagt stelt het bestuur - naast 
eeuwige roem - een leuke prijs ter 
beschikking. 
Kijk ook op onze website!!! 
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De mens in God’s ogen 
 Gerda Buis haalt een spreuk aan uit de Gerardus 
kalender: Er zit zo weinig volk in de kerk dat God 
begint te twijfelen aan het bestaan van de mens. 
(Soester Venster, oktober). Korte zin, maar er zitten 
twee aspecten aan die mijn aandacht trokken. 

De bedenker van die spreuk denkt dus dat Gods 
‘weten’ overgaat in ‘twijfelen’. Afgezien van het 
feit dat God alle mensen schiep, niet alleen de 
katholieke kerkbezoekers, kent hij God 
eigenschappen toe op grond van eigen gedachten. 
Daarin staat hij niet alleen. Iedereen die in God 
gelooft weet wel wat Gods eigenschappen zijn, wat 
God van ons wel en niet wil en, vooral, wat God 
wil van de ander. Dan zie je de verschillen. 
Vergelijk katholieken met protestanten, joden, 
moslims, hindus, enz. Maar ook binnen de 
katholieke gemeenschap. Vergelijk paus Franciscus 
met bisschop Eijk. Natuurlijk is er maar één God. 
Maar in de praktijk blijken er net zoveel goden als 
mensen die erin geloven. De spreuk zou beter 
kunnen luiden: Er zit zo weinig volk in de kerk dat 
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ik begin te twijfelen aan het voortbestaan van de 
katholieke religie. Dan breng je het terug tot de 
mening van een persoon. Die kun je betwijfelen. 
God niet. 

 Een ander aspect is de belangrijkheid in Gods ogen 
van de mens in het heelal. Vroeger speelde dat heel 
sterk, maar ook nu is het nog niet de wereld uit. 

-  In den beginne was de aarde. Die was het 
unieke middelpunt van alles. Iedereen kon 
immers met eigen ogen aanschouwen dat de zon, 
de maan en de sterren om de aarde draaiden, 
elke dag weer opnieuw. Het levende deel van de 
natuur stond boven het dode, want leven kon 
zich voortplanten. En het ultieme hoogste van 
alles was de mensheid: die had het meeste 
verstand van alle levende schepsels. De aarde 
was uiteraard het middelpunt van het heelal, de 
tempel van de mensheid: de kroon op Gods 
schepping. Deze zienswijze heeft heel lang stand 
gehouden. De kerk dicteerde dat dat de enig 
juiste zienswijze was. 
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-  In de zestiende eeuw werd ontdekt dat niet de 
aarde maar de zon het middelpunt was; de aarde 
draaide daar omheen met nog enkele andere 
planeten. Van uniek degradeerde de aarde tot een 
van de zes (destijds bekende) planeten, draaiend 
om de toen nog unieke zon. De katholieke kerk 
protesteerde hevig. Galileo Galilei kreeg er 
levenslang huisarrest voor. 

- Ook de zon werd niet gespaard toen ontdekt 
werd dat ze een ster was als alle andere. Een van 
de duizenden die we ’s nachts konden zien. 

- Met betere waarnemingsmiddelen ontdekte men 
dat de Melkweg geen grijze stofnevel was maar 
een verzameling van miljarden sterren waar de 
zon en alle zichtbare sterren deel van uitmaken. 
In deze ontzaglijke ruimte zijn de aarde en de 
mens vrijwel niets meer. 

- Begin vorige eeuw kwam men er achter dat 
talloze vlekjes en stipjes die tussen de sterren te 
zien waren, ook melkwegstelsels waren van het 
kaliber van dat van ons, maar veel verder weg en 
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onvoorstelbaar veel: honderd miljard 
sterrenstelsels, elk met gemiddeld honderd 
miljard sterren. De mensheid: niets in het 
kwadraat. 

- Het is maar een theorie die wellicht nooit kan 
worden bewezen, maar er zijn wetenschappers 
die de mogelijkheid opperen dat er naast ons 
heelal nog meer heelallen kunnen bestaan, 
mogelijk zelfs oneindig veel. Het is dat de 
Schepper alwetend is (denk ik). Anders zou Hij 
kunnen vergeten dat er in deze oneindigheid nog 
ergens wat verloren stofjes rondzwalken die ‘de 
mensheid’ blijken te zijn. 

Pierre Joosten
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Allerzielen 

Wij gedenken 
onze KBO-leden 
die het afgelopen 

jaar 
 overleden zijn

B. Blaauw-Schouten

E.J. Blankestijn-Rijnaar

H.P.M. Bluekens

B.H. van Bolderick

L.N.A. Bouma

M.J. de Bruin-Rademaker

M.D.R. Bruning

W.M. Butzelaar-Gieskens

E.J.F. Cramer

G.G. van Dorresteijn

H.M. van Eimeren-van Vliet

G. van Egdom

M.A.A. Engels-Beers

J.N. Grift

P.C. v.d. Grift-van den Bedem

D.P.J. van de Heuvel

A.C.A. Hilhorst

W.H. Hilhorst

H.J.J.M. Koenders

G. Kool-van de Grift

W. Kuijer

W.M. Kuijer-Roest

H.W.J. van Leek

M.J.H. Lente-Maters

H. Massizzo-van Ecke

A.J.M. Mulder-van Houttum

W.F. Nak

G.E. ten Pas

N. Pol-Radstok

J.R. van Poppelen

A.G. Pronk

J.M.F. Raap

W.G. Rademaker

H. Rademaker-Beuken

J.H. Rebel

B.E.G. Roelofs

C. Reinsma-Nijenhuis

J.G.W. van de Schepop

H.M. Schmidt-de Groot

P.G.J. Smit

T.S.J.M. van Steen

T. Stoop

J.M. Swinkels-Vredebregt

C.L.H. Tapperman

M.G. Tolboom-Hilhorst

H.A. van Veen

B.A.M. Verschoor

J.H. Vrakking-de Jong

M.C. Voogd-Smith

I.J.R. van der Wal

E. van der Wee-Zwart

J.M.C.G. Wester-Kruijsen

H.A.M. Wiegmans-Jacobs

E.T.H. Zeeman-Lapré
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Weteringpad 92-94 
3762 ES Soest 

T. 035-601 91 18

Gewoon Goed!

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

ZOEKERTJE

 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



 

15

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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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. Deze keer 
belichten we in het kort de heer Philippus Bernardus Maria van 
Straelen, waarnaar de Van Straelenlaan is vernoemd. 

 
Philippus Bernardus Maria van Straelen 
(1894-1942) 

Philippus was de oudste zoon van het 
echtpaar Bernardus Cornelis van Straelen en 
Paulina Maria Dymphna Verlegh. Hij werd 
geboren in Utrecht op 2 juni 1894. Op 17 
jarige leeftijd ging hij naar het Koninklijk 
Instituut voor de Marine te Willemsoord. Na 
afronding van deze opleiding en beëdiging 
als officier heeft Van Straelen op 

verschillende marineschepen dienstgedaan, vanaf 1937 als 
bevelvoerder. Op 27 april 1940 neemt hij het commando van Hr.Ms. 
"Java" over van kapitein-ter-zee L.G.L. van der Kun. Bij het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft Van Straelen als 
commandant in het Nederlands Eskader in Oost-Indië deelgenomen 
aan vijandelijkheden tegen het Japanse Keizerlijke leger. 

Kapitein-ter-zee Van Straelen is op 27 februari 1942 gesneuveld in 
de Slag op de Javazee.  

Bij de toekenning van de onderscheiding Ridder 4e klas in de 
Willemsorde op 27 juni 1947 werd hij geroemd om zijn uitstekende 
daden van moed, beleid en trouw als commandant van H.M. kruiser 
"Java" tegenover een overmachtige vijand in de Slag op de Javazee. 
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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. 

Daarbij beheerste hij door zijn bezielende leiding het gehele moreel 
aan boord met als resultaat, dat tot tweemaal toe een vijandelijke 
jageraanval werd afgeslagen. Hij heeft zich tenslotte bij de 
ondergang van dit schip een waardig commandant betoond, door als 
laatste het schip te verlaten. 

De gemeente Soest had al eerder van zijn moed en daden vernomen. 
Op basis daarvan werd tijdens de raadsvergadering van 17 februari 
1946 besloten de Lange Bergstraat om te dopen tot Van Straelenlaan. 
In deze straat woonden sinds mei 1926 zijn ouders met enkele 
zussen. Tijdens zijn verloven was dit voor hem zijn woonadres waar 
hij zich thuis voelde. 

De marine zelf heeft hem nog geëerd door een serie van 
16 ondiepwatermijnenvegers naar hem te vernoemen (Van 
Straelenklasse). 

Philip had 4 broers en 5 zussen. Broer Fredericus (1899-1987) is 
eveneens marine-officier geworden en is tot schout bij nacht 
bevorderd als laatste functie voor hij met pensioen ging. 

Twee broers, Hermanus (1895-1978) en Henricus (1903-2004) zijn 
tot priester gewijd. Hermanus is jarenlang hoofdaalmoezenier 
geweest, terwijl Henricus als professor was verbonden aan de 
Universiteit van Nagoya in Japan. Hij was lid van de Paters van het 
Goddelijk Woord, die ook in Soesterberg jarenlang een Missiehuis 
Sint Jan hebben gehad. Ook Henricus heeft jarenlang aan de Van 
Straelenlaan nummer 17 verbleven wanneer hij in Nederland op 
vakantie was.
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Altijd een schone was 
Vorige maand begon ik met mijn strijkervaring, 
deze keer gaat het over weetjes met wasgoed. 
Het resultaat van een prijsvraag van een 
bekende supermarkt, ooit gehouden onder haar 
klanten. 

Nu denkt u natuurlijk: wat moeten we met zo’n huisvrouwen-
onderwerp?  

Verwijzend naar mijn vorige artikel, bestaat het wassen voornamelijk 
uit knoppen drukken, dus ook mannen kunnen dat aan, als er maar 
even op gelet wordt wat je bij elkaar stopt. 

Dus, terug bij het onderwerp: de volgende tips werden ingestuurd. 

Vlekken: insmeren met groene zeep en daarna in de wasmachine 

Zweetgeurtjes verdwijnen door spoelglans voor de afwasmachine op 
de kleding te spuiten en daarna te wassen 

Kleurbehoud: een scheutje azijn toevoegen 

Vette kragen voor het wassen eerst insmeren met shampoo 

Vetvlekken direkt behandelen met afwasmiddel, en daarna wassen 

Vet- en smeervlekken reageren ook goed op behandeling met 
garagezeep 

Transpiratievlekken: wrijf twee aspirines fijn en los dit in een beetje 
water op, en laat het kledingstuk een uurtje erin weken. Gelige 
gordijnen worden weer stralend schoon, fris en wit als u naast 
wasmiddel voor de witte was een schepje bakpoeder toevoegt. 

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

Een stralend witte was bereik je door toevoeging van een bruistablet 
voor kunstgebitten in de wasmachine. 

Teer- of harsvlekken behandelen met olijf- of zonnebloemolie. 
Daarna de ontstane vetvlek behandelen en wassen. 

Of met de aspirine ook paracetamol wordt bedoeld, dat weten we 
niet. Hoewel het beide pijnstillers zijn, is de samenstelling totaal 
verschillend. 

Als winnares kwam uit de bus de vrouw, die een vaatwastablet 
toevoegde voor een stralend witte was. 

Mijn moeder deed dat met een zakje blauw, maar dat is al héél lang 
uit de mode. 

Ria Lamé 
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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.nl
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In het februarinummer van het Soester Venster hebben 
wij u opgeroepen om u te melden voor Samen op 

stap, en u de mogelijkheid te bieden om maatjes te vinden voor 
museumbezoek of andere activiteiten. Zelfs de mogelijkheid om met 
gebruik van een gezamenlijke app op de mobiele telefoon even aan 
te geven wat u wilt gaan doen, zodat anderen kunnen aanhaken. 
En wat denk je? Geen enkele reactie! Nu kan ik mij voorstellen dat 
het de Coronacrisis was, die roet in het eten heeft gegooid. Maar 
tòch, juist in coronatijd, nu weer actueel en we weten niet voor hoe 
lang, lijkt het ons zinnig om dit nog eens aan te kaarten. 
Wij van de redactie zijn gewoon doorgegaan 
hoor, en zijn met z’n viertjes naar het 
Gimborn geweest. Broodjes mee en 
picknicken in het theehuisje. Daar heb je geen 
restaurant voor nodig. 

Als Soesters boffen wij maar, met bos- en duin op loopafstand. Zelfs 
midden in de winter kun je daar nog wel een plekje vinden met een 
meegenomen lunch. Dat geeft een beetje déjà vu. In onze jeugd 
hadden we toch geen geld voor een terrasje onderweg? 
Daarmee wil ik maar zeggen: juist nu de boel weer op slot gaat door 
dat nare virus is de onderlinge verbinding nog van groter belang. 
Zoek je een maatje om te fietsen, te wandelen 
of heb je behoefte aan een goed gesprek? Zou je het fijn vinden als 
er eens iemand binnenwipt voor een kopje koffie of andersom, meld 
het ons, en mogelijk kan de redactie die verbinding leggen. Ook 
Wordfeud of bridge via internet behoort tot de mogelijkheden.  
E: redactiesvkbo@icloud.com T. 035-602 87 26  
                                                                       Redactie Soester Venster
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Voor oplossing zie pag. 27
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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
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Birkstraat 7, 3768 HB Soest
info@cateringcentraal.nl / 035 6033333
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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 

 
 
 

Correctie
In het Soester Venster van oktober stond, geheel ten onrechte, dat de 
heer T.J. Hali zou zijn overleden. Dit is gelukkig niet het geval.  
De redactie betreurt deze foutieve vermelding zeer en heeft de heer Hali 
haar excuses aangeboden.
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Lidmaatschap aanmelden 
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. 

Word nu 
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Wildenburglaan 9, Baarn
Tel.: 035-542 92 25

www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl



26

 SWOS
  OC De Drie Eiken, Soesterberg 
  Vrijdag 30 oktober 18:00 - 20:00u Culturele Eettafel (onder   
  voorbehoud van de Coronamaatregelen). 
  Dinsdag 3 nov. Breiverkoop. 10:00 - 11.30u. De te koop 
  aangeboden breiwerken zijn gemaakt door de dames van de 
  breiclub die wekelijks bijeenkomen in het OC. 
  Donderdag 12 nov. 10:00 - 12:00u Mini Rommelmarkt 
  Donderdag 19 nov. 10:00 - 11:30u Meyssen modeverkoop 
  Vrijdag 20 nov. 19:30 - 22:00u Mini Bingo. De zaal gaat om  
  19:00u open. Maximaal aantal deelnemers is 28 
  Zaterdag 21 nov. 10:00 - 12:30u Repair Café 
  Zaterdag 28 nov. 12:30 - 14:00u Pannenkoekeninloop, naturel € 
  1,65 met spek of kaas € 1,85. 
  Dinsdag 1 dec. 10:00 - 11:30u Breiverkoop, zie boven 
  Donderdag 10 dec. 10:00 - 11.30u Mini Kerstrommelmarkt 
  Vrijdag 18 dec. 19:30 -22:00u Kerst Bingo. Zaal open om 19:00u.   
  Maximaal aantal deelnemers is 28, vooraf inschrijven 
  OC Klaarwater 
  Woensdag 4 nov.  14:00 - 16:00u. Kloostermode verkoop 
  Woensdag 18 nov. 12:30 - 14:00u Lunch. De zaal gaat om 12:00u 
  open. Vooraf inschrijven. 
  Donderdag 26 nov. 13:30 - 16:30u Bingo. Let op: deelname alleen 
  via inschrijving. Contant of pin € 5 met badge € 4,50 per kaart. 
  OC De Klarinet 
  Maand-/dinsdag/donderdag/vrijd 9:00 - 12:00 vrij biljarten / 
  koffie drinken. Centrum open tot 15:00u. 
  Maand-/donderdag 9:30 - 10:45u en 10:45 - 12:00u Country Line 
  Dance. Maandag 13:30 - 14:15 Meer Bewegen voor Ouderen. 
  Dinsdag 10 en 24 november 12:30u Maaltijd € 8. 
  Uiterlijk één week van tevoren inschrijven, i.v.m. Corona max. 20 
  personen. Het menu is beide dagen hetzelfde.
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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) 035-601 91 90 
Maaltijdvoorziening  E-mail: maaltijden@swos.nl             035-588 53 88 

       www.swos.nl
Personenalarmering 
SWOS             035-602 36 81 
Seniorenalarm          www.seniorenalarm.eu             0228-59 66 40
Veilig op stap          www.veiligopstap.nl                           088-556 33 55
Stichting ATA          www.lyvore.nl             088-356 00 00
FocusCura          www.focuscura.com                           030-692 70 50
Zorgloket WMO                                                                       035-609 31 55 
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00u) 035-602 36 81

Keuringsartsen voor rijbewijzen
Rijbewijskeuringsarts, 2 x per maand in Flexplek Soest, 036-720 09 11 
Oostergracht 13 -15  Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl  
€ 50 Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting
R. Kaarsgaren, Wijk Service Punt De Clomp 19-04, Zeist 06-28 70 10 55 
(Zeist-West) bellen voor afspraak dinsdag en vrijdag. 
Keuringen op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten € 35.                                       
Dhr. Windgassen, De Leuning, Baarn rijbewijskeuringen.info.nl 085-065 00 05

Oplossing sudoku: 3929 
Oplossing rebus: Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe wegen.
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KBO Werkgroepen
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

 Lief en Leed
- Gusta Borgts, evenementen / 

  Lief en Leed
  gborgts@planet.nl                               035-601 38 48
 - Corry Smeele, Lief en Leed
  cj.smeele@casema.nl                      035-602 29 69

KBO-Soos
- Winnie Schuin, bridgen
  winnie.schuin@hotmail.com            06-44 43 87 67
- Tiny van Schoonhorst,
  klaverjassen
  tinyvanschoonhorst@hotmail.nl         06-16 86 03 65

 Ledenadministratie
 Anton Simonis
 antonsimonis@casema.nl       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
- Marieke Verkley      06-11 72 35 53
Website
www.kbosoest.nl
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl               035-601 06 23

   
   
   
   
     

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  
     - Ruud Boom
       rjboom@hotmail.com
     - Ria Lamé
       lame@xs4all.nl
       035-602 87 26
     - Paul Sparnaaij
       gon.paul@kpnmail.nl

•
•                  

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


