
SOESTER  

VENSTER
mei 2022



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!
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We zien u graag op dinsdag 17 mei om 14.00 uur 
in de raadzaal van het Gemeentehuis Soest 

Tijdens de themamiddag “Toekomstperspectief 
Soester Senioren”, georganiseerd door het COSBO 
(Centraal Overleg Samenwerkende Ouderenbonden: 
KBO en PCOB) en de SWOS (Stichting Welzijn 
Ouderen Soest), gaan we samen met experts op het 
gebied van wonen, welzijn, zorg en zingeving naar 
de toekomst kijken. Met u bespreken zij de 
uitdagingen die er nog liggen en de 
toekomstverwachtingen over 5, 10 en zelfs 30 jaar.  
Mede namens het bestuur nodig ik u van harte uit 
om op deze middag aanwezig te zijn.  Wij zouden 
het zeer op prijs stellen als u uw familie, vrienden 
en kennissen, ook als zij geen lid zijn van een 
seniorenbond, attendeert op deze zeer informatieve 
themamiddag voor alle Soester senioren. Beter nog: 
neem ze mee! Het volledige programma vindt u op 
pagina 5. 

Dan heb ik nog een prangende vraag aan u. Ons 
bestuurslid John Biesaart heeft te kennen gegeven 
dat hij op termijn zijn taak als eindredacteur van het 
Soester Venster wil neerleggen. John heeft het 
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Soester Venster letterlijk een nieuw smoel gegeven en er een 
volwaardig mededelingenblad van gemaakt dat door ons bestuur en 
onze leden zeer gewaardeerd wordt. U zult begrijpen dat zijn 
mededeling voor ons toch een schok was. Want waar vind je iemand 
die deze taak van John wil overnemen en de uitdaging aan wil gaan 
om ons blad op hetzelfde niveau te houden?  Vandaar mijn vraag aan 
u:” kijk eens om u heen” of wellicht denkt u “dit is wel iets voor 
mij”. Ook van belang: u staat er niet alleen voor. Ria Lamé en Gerda 
Buis (de andere redactieleden) staan klaar om de nieuwe 
eindredacteur de nodige ondersteuning te bieden. Heeft u 
belangstelling of wilt u meer weten neem dan contact op met John, 
tel: 06-20 03 50 08; jbiesaart@icloud.com 

Zoals u in het aprilnummer van het Soester Venster heeft kunnen 
lezen heeft de Reiscommissie een zeer gevarieerd programma voor 
de KBO  Dagtochten 2022 samengesteld. In deze uitgave van het 
Soester Venster komen we er wat uitgebreider op terug en midden in 
het blad vindt u het uitneembare inschrijfformulier (wel zo 
makkelijk). Aanmelden voor de eerste dagtocht op donderdag 5 mei 
naar de Koloniën van Weldadigheid is nog mogelijk!  
In de tv serie  “Het verhaal van Nederland “ is ruim aandacht aan de 
Koloniën besteed. Nu kunt met eigen ogen aanschouwen onder 
welke omstandigheden arme mensen destijds leefden en in Drenthe 
een toekomst vonden. Omdat veel bestuursleden deze dagtocht heel 
bijzonder vinden en het de eerste reis is na de lockdown zullen zij 
ook aanwezig zijn. Leuk om elkaar eens in een andere omgeving te 
ontmoeten toch? Tot dan! 
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WONDER                                       Gerda  Buis

“Maar wie weet een wonder uit te leggen. In mijn lichaam heeft ze 
plaats gemaakt voor twee. En een wonder..draag ik met mij mee”. 

Deze strofen zijn uit een prachtig liefdeslied van Frans Halsema. 
Wat is er nu mooier om hiermee de maand mei te openen. 
Deze maand wordt immers ook de maand van het wonder dat liefde 
heet genoemd. 
Liefde die heel je zijn in beroering brengt. In zijn puurheid de ander het 
wonder van één zijn doen ervaren. 
Laat ik die meimaand maar eens belichten. 
Wat gebeurt er in die wondermooie maand? 
In de eerste plaats natuurlijk Hemelvaart. 
We namen dan wel afscheid van Jezus, maar mogen ons verzekerd 
weten dat hij hoe dan ook onder ons zal blijven. We mogen blijven 
geloven dat hij ons steunt en ons levenspad blijft beschijnen. 

Geen wonder, maar wel een diep voelen van innerlijke dankbaarheid. 
5 Mei. De dag dat we onze vrijheid vieren. Vrij zijn. Wat een voorrecht. 
Wij mogen zonder angst op vervolging, vernietiging, onze mening 
uiten. 
Zijn wie we zijn. Is dat geen wonder, wijl er om ons heen zoveel angst, 
zoveel mensen in onvrijheid moeten leven. Laten we daarom dit grote 
voorrecht maar koesteren. 

Nog een bijzonder feest in deze maand. 
Moederdag. 
Niet dat ik nu zo’n mens ben dat zo nodig die dag in het zonnetje moet 
staan hoor. Wel nee. Een moeder kan op zo vele dagen verwend 
worden, gekoesterd. 
Maar het wonder van moeder zijn ervoer ik dezer dagen wel. 
Wat wil het geval?  
Een lang gekoesterde wens kwam uit. Ik ging met mijn dochter naar 
Brugge. 

Hier was ik een kwart eeuw geleden met mijn Henk geweest. 
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Wonder 
 Kijk, kijk om je heen 
 zie het wonder 
 zo vol, zo stralend 
 die uitbundige kleuren 
 en verrukkelijke geuren 

 het vult mijn hart 
 doet mijn binnenste 
 trillen van vreugde  
 mijn borst zwelt met alle kracht 
 door die wonderlijke pracht 

 ik kan er geen genoeg van krijgen 
 proef met volle teugen 
 om dan, heel stil 
 dit wonder zonder vragen 
 voor altijd met mij mee te dragen. 

                                  Gerda Buis 

Na goed Brugs gebruik gooiden 
wij, verliefd als wij waren een 
muntje in het Minnewater. Dit 
water dankt zijn naam aan een 
sage uit de tijd dat de Romeinen 
en de Galliërs met elkaar in strijd 
waren. Minna, een meisje met 
een brandende onmogelijke 
liefde, vind in dit water eeuwige 
rust. 
Zij kon niet met de edelman op 
wie zij zo verliefd was trouwen. 
Hij niet, dan geen ander. Haar 
liefde was onverbrekelijk. 
Op deze plek wilde ik nu mijn 
muntje gooien om mijn Henk te 
bedanken voor al die mooie jaren 
die ik met hem had gedeeld. Met 
de handen van mijn dochter in de 
mijne, sprak ik stil mijn dank uit. 
Mijn dochter, die ik in deze 
dagen van slenteren door deze 
mooie stad, zoveel beter had 
leren kennen. 
Ik ervoer dat wonder van moeder 
zijn met zoveel intentie en trots. 
Ach, en zo zou ik nog veel meer 
mooie momenten kunnen 
opnoemen van verwondering in 
deze mooie meimaand, doch ik 
laat het u. 
Wel hoop ik dat u net als ik tal 
van kleine wondertjes, die 
ongetwijfeld op uw pad komen, 
niet zonder meer naast u neerlegt, 
maar ze als een kostbaar 
geschenk met u meedraagt. 
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Attentie van de maand   
mei 

Mw. M.G. Peters-van de Smagt

DINSDAG 17 MEI 2022 
 

 
 “TOEKOMSTPERSPECTIEF     SENIOREN SOEST”  

RAADZAAL GEMEENTEHUIS SOEST 
  AANVANG 14.00 UUR 

 
Vier thema’s: Welzijn; Zorg; Wonen; Zingeving. 

 
Programma  
13.30   Inloop 
14.00   Opening door Wethouder Liesa van Aalst  
14.15   Twan Beckers, Stichting Welzijn Ouderen Soest 
14.30    Brigitte Crooijmans, Woonzorg Nederland 
14.45    Frank Verveer, voorzitter NVM-afdeling Utrecht 
15.00    Pauze  
15.15    Mariëlle van Oort, Hoofd Belangenbehartiging  
             KBO-PCOB 
15.30    Leo Fijen, Lezing “Hoe blijf je jong in de herfst  
                                             van je  bestaan?” 
 
In de foyer voor de raadzaal komen tafels waar organisaties die raakvlakken hebben met 
zorg/wonen  
voor Soester Senioren documentatie kunnen neerleggen. 
  

COSBO	Centraal overleg samenwerkende bonden van 
	 Senioren in Soest en Soesterberg

SWOS	 Stichting Welzijn Ouderen Soest
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  Nieuwe leden 

 Mw. M.P. Meester-Snijder 
    
  Wij heten haar van harte  
  welkom en hopen haar gauw  
  te ontmoeten. 

 

Overleden 
 
 Dhr. M.L.A. Brouwer 
 Mw. C.M. Bruin-van den Grint 
 Mw. G.M. van Hees de Beer 
 
 Wij gedenken hen in  
dankbaarheid.

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van  

MARTIN BROUWER 

Als zeer betrokken KBO-lid heeft Martin zich vele jaren op tal 
van terreinen actief ingezet voor onze vereniging waaronder het 
organiseren van de Bingo na de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergaderingen. Ook dit jaar zou hij deze taak weer op zich 
nemen. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. 

Wij gedenken Martin in dankbaarheid en wensen Do, kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte. 

Bestuur KBO Soest-Soesterberg-Baarn
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WIJS MET DE TABLET

Noteert u het alvast in uw 
agenda? 
Donderdag 19 mei in  
De Sleutel. Aanvang 14.00 uur, 
Zaal open 13.30 uur. 

Frans Brinkman (KBO 
Utrecht) komt die dag op een 
groot scherm een demonstratie 
geven waarin hij laat zien wat er 
allemaal mogelijk is met een 
TABLET of IPAD. 

Bent u in bezit van een Ipad of tablet, dan doet u er goed aan om die 
mee te brengen. 
Mensen die nog niet zo’n ding hebben aangeschaft zou ik van harte 
aanraden er ook bij te zijn. 

Ria Lamé
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DE CULTURELE TIP.
 
Wat dacht u ervan om 
eens op een mooie dag 
in mei een tochtje langs 
de vecht te maken? 
Bezoek Breukelen met 
zijn imponerende 
Pieterskerk. 
Voor een culinaire 
ervaring is Buitenplaats 

Slangevegt de place to be. ook de vestingstadjes Weesp en Muiden. 
In Weesp zijn drie molens te bewonderen, twee forten van de stelling 
Amsterdam. 
Fort Uitermeer aan de rand van Weesp . Fort Ossenmarkt, tegenover 
het centrum. Je kunt helaas niet in het fort , maar wel lekker genieten 
in de theetuin naast de Ossenmarkt. 
Muiden met zijn mooie dorp 
langs de Vecht. Het Muiderslot. 
Dwaal ook eens door het fort op 
het eiland Pampus. 

Geen zin om op eigen 
gelegenheid langs de vecht te 
dwalen? 
In Maarsen zorgt rederij 
Stichtse Vecht voor een onvergetelijke dag. 
Ik zou zeggen, een heel fijne meimaand. 

Gerda Buis 

Fort Ossenmarkt

Muiderslot
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WELKOM 
Op vrijdag 20 mei start onze KBO-afdeling met een nieuw 
initiatief. Het bestuur nodigt u op die datum uit voor een ‘Grijze 
borrel’ in de kantine/terras van LTC Soestdijk, Schrikslaan 1 te 
Soest. 

Bij wijze van proef starten wij dan een regelmatig samenzijn met de 
bedoeling elkaar in een gezellige sfeer beter te leren kennen en 
nieuwe contacten te leggen. 
Als KBO-lid bent u van harte welkom vanaf 16.00 uur. 
Welkomstdrankje en hapje zijn voor rekening van KBO Soest – 
Soesterberg – Baarn. 

De bijeenkomst is alleen voor leden van de KBO-SSB en u dient 
zich vóór 16 mei aan te melden bij Ria Lamé. 
Heeft u zich aangemeld maar kunt u onverwacht niet, meldt u zich 
dan ook af bij de betreffende persoon. 

Indien deze proef in de smaak valt, dan willen wij deze gelegenheid 
elke maand bieden op hetzelfde adres en tijdstip. Consumpties zijn 
dan echter voor eigen rekening.

Grijze borrel 
20 mei 

16.00 uur
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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
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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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      Thee en koekkruimels       
 Leo Weusten, huisarts

Thee en koekkruimels 

In verpleeghuizen, waar ik als dienstdoend arts regelmatig kom, zie 
ik vaak mensen in benarde situaties. Ze zijn bijna altijd kwetsbaar, 
vaak ziek, verdrietig, bezorgd. Soms sterk, ook wel breekbaar. 
Regelmatig tref ik hen ook wel aan in mensonterende toestanden, 
helaas. Verpleeghuizen staan niet bepaald te boek als ‘the place to 
be’. Men vermeldt nog wel eens in levenstestamenten: mocht ik in 
een verpleeghuis terecht komen dan wil ik niet meer verder leven en 
zal ik om euthanasie verzoeken. Toch gebeuren er ook heel mooie 
dingen. Er werken mensen met hart voor de zaak en vooral ook voor 
hun patiënten.  

Zo werd ik onlangs gebeld voor een 84-jarige man die op de gang 
van een PG-afdeling (voor dementerenden) nogal bruut maar 
onbedoeld omver was gelopen door een eveneens demente 
medebewoner van het betreffende verpleeghuis. Hij kwam 
schijnbaar ongelukkig ten val en volgens de verpleegkundige die mij 
belde zou hij wel eens zijn been gebroken kunnen hebben.  

Ik trof de man half liggend op de vloer. Een toegewijde, vrij stevige 
vrouwelijke verzorgende zat op de grond naast hem. De man had een 
paar kussens in zijn rug en onder zijn knie. De vrouw zat er geknield 
naast, zelf in een ongemakkelijke positie, zonder kussens, direct met 
haar achterste op de koude vloer. Met haar ene hand ondersteunde zij 
zijn pijnlijke been en haar andere hand rustte in de hand van de oude  
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baas. Die was duidelijk aangeslagen. Deze aanblik ontroerde mij. 
Naast hen op de grond stonden, als stille getuigen, twee half 
opgedronken koppen thee en leeg een leeg schaaltje met alleen nog 
een paar koekkruimels.  

Ik onderzocht de patiënt ter plekke, zo goed en zo kwaad als dat 
ging. De dame zei tegen mij dat ze toch nog maar bij hem was 
gebleven, ondanks dat ze al lang naar huis kon.  
Maar voor haar was het vanzelfsprekend en zij wilde deze heer in 
nood voor geen goud aan zijn lot overlaten…  

De hulp die op gang kwam toen we de man met het nodige kunst- en 
vliegwerk naar zijn kamer ‘versleepten’ was opnieuw 
hartverwarmend. Uit alle hoeken en gaten kwam assistentie. De man 
werd overladen met schouderklopjes, meelevende opmerkingen en 
vragen als: hoe gaat het, en wat vervelend voor u. Het deed de 
patiënt duidelijk goed, want beteutering en angst maakten plaats 
voor uitbundige praatjes, die zelfs tegen het ondeugende aan 
schurkten…   

Ik constateerde dat de schade meeviel. Het been was gekneusd, en 
niet gebroken. Iedereen was opgelucht dat deze kwetsbare meneer 
niet naar het ziekenhuis vervoerd hoefde te worden. Ik stapte met 
een zeer tevreden gevoel in mijn auto, want ik was oprecht blij voor 
de man. Omringd door zoveel hartelijke en betrokken zorg liet ik 
hem met een gerust hart achter.  

Rookmelders, vanaf 1 juli verplicht
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Onlangs viel mijn oog op een werkje 
in de boekenkast, dat ik nooit nader 
had bestudeerd. Een boekje van 
uitgeverij Sijthoff, gedrukt in 1761 
waarvan na twee eeuwen een 
facsimile uitgave is verschenen in 
1965. 
Ongetwijfeld heeft wijlen mijn 
echtgenoot het destijds opgediept uit 
de schappen van Donner boekhandel, 
gezien zijn interesse in koken. 
Graag wil ik u deelgenoot maken van 
een deel uit dit bijzondere boekje. Het 
zegt veel over de plaats van de vrouw 
twee eeuwen terug.                                                                                                                     

DE VOLMAAKTE 
HOLLANDSCHE 

KEUKEN-MEID. 

ONDERWYZENDE 
Hoe men allerhande Spyzen, 
Confituren en Nagerecbten, zonder 
ongemeene kosten, zelfs voor de 
Roomsgezinden op Visdagen en in de 
Vasten, gezond en smakelyk kan 
toebereiden: Hoe men alles tegen de 

winter inlegt. Wat men in de SLACHTTYD doen moet : En hoe men Mol 
en versch Bier des zomers goed kan  

  houden. 

B E N E V E N S 
Enige vaste tekens waar aan men zien kan of het Vleesch, ten tijde der Vee-Pest, 
gezond is of niet. 

E N 
Hoe men een ordentlyke TAFEL zal schikken wanneer men zyne vrienden 
onthaald; met eenige Figuren, van opgedischte Tafels opgeheldert. 

Als mede eenige 
H U I S M I D D E L E N 

Voor de verkoudheid; om allerhande Koortzen onfeilbaar te' geneezen; 
om bet Gezicht re versterken Etc. 
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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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Nevens de toebereiding van enige Zagre Spyzen en Dranken tot 
verkwikking van zieke Menschen. 

Beschreven door 
EENE VOORNAAME MEVROUWE 

Onlangs in 's Gravenhage Overleeden. 
Verbeterd en van zeer veele Drukfeilen gezuiverd. 

Gedrukt volgens haar eigen Handschrift. 
Te AMSTERDAM. 

By STEVEN VAN ESVELDT, 
In de Kalverftraat, het derde Huys van de Roomsche Kerk de 

Papegaay 1761.  
Met Privilegie. 

OPDRAGT 
Aan alle deftige huismoeders, jong-getrouwde vrouwen, huwbare jonge 
juffrouwen, huis-houwsters, en keuken-meiden. 

Deftige mevrouwen; eerbare en beminnelijke juffers; brave huis-
houwsters; en naarstige keuken-meiden. 

Het zoude nutteloos zijn Uwe mevrouwen, en U dienstbare Dogters de 
nuttigheid en noodzaaklykheid van dit doorwrogt Werkje voor te dragen, 
Dewyl niemant beter dan de Uwe, bekend is dat men in, een welgeregelde 
huishouding, niets nodigers en aangenaamers kan uitdenken, dan een 
weltoebereiden Tafel; en dat een slegten Kok de beste eetwaaren bederft, 
daar een verstandige Keuken-Meid geringe spyzen zelfs smaakelyk weet te 
maaken. Dit is nog niet genoeg; maar men moet zulks weeten te doen 
zonder ongemeene kosten te maken en op eene wijze die de gezondheit 
niet benadeelt, maar eerder versterkt; en dus hangt, ten minsten 
gedeeltelyk, de welstand van een deftig huisgezin, van de toebereiding der 
Spyzen af. 

(en zo gaat het nog vijf pagina’s door om te eindigen met): 

Deftige Mevrouwen: Eerbaare en Beminnelyke Juffers; Braave Huis-
Houwsters en naarstige Keuken-Meiden gebruikt dit Werk tot uwe 
onderrigting en tot nut en vermaak van het geheele Huisgezin en ziet dezen 
Opdragt aan als een teken dat ik waarlyk ben Uwen Ootmoedige, dog 
onbekende Dienaar en Vriend . 
(wordt vervolgd). 

Ria Lamé
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Reizen

Dagtocht Koloniën van Weldadigheid, Frederiksoord, Drenthe 
Donderdag 5 mei 2022. Vertrek uit Soest om 8.30 
uur. Na alle opstapplaatsen rijden we naar Schokland 
waar we stoppen voor koffie met gebak. Daarna 
rijden we door naar Frederiksoord in Drenthe waar de 
koffietafel met soep en kroket voor ons klaar staat. Na 

de lunch brengen we een bezoek aan het Museum de Koloniën van 
Weldadigheid. Hier beleven we hoe de paupers uit de steden in Drenthe 
een nieuwe toekomst vonden.  
We sluiten de dag af met een diner in Biddinghuizen en zijn omstreeks 
21.00 uur weer terug in Soest. Prijs dagtocht:  €  77,50 

Dagtocht Rozentuin Lo;um en Aspergediner Velden, Limburg 
                                  2 juni 2022. Vertrek uit Soest om 8.30 uur. Na alle 

opstapplaatsen rijden we richting Limburg. We 
stoppen in Wijchen voor koffie met gebak. Daarna 
rijden we dor naar Velden voor een heerlijke 
aspergemaaltijd. Soep, asperges en een toetje. We 
rijden naar Lottum om daar het Rosarium te bezoeken. 
Hier kunnen we genieten van prachtige rozen die hier 
gekweekt worden. Om 16.00 uur gaan we weer terug 
naar Soest. Tijdens de terugreis ontvangt u in de bus 

een lunchpakket. Om 18.30 uur zijn we weer op onze eindbestemming in 
Soest. Prijs dagtocht:  € 79,00. 

Dagtocht Hoek van Holland en Westlands Museum  
Donderdag 7 juli 2022. Vertrek uit Soest om 8.30 
uur.  Na alle opstapplaatsen rijden we naar Pijnacker 
voor koffie met gebak. Daarna rijden we naar Hoek 
van Holland voor de lunch met kroket in Hoek van 
Holland bij restaurant Unicum. Daarna rijden we 

langs de stormvloedkering in Hoek van Holland. We sluiten de dag af met 
een diner in ’t Wapen van Harmelen en hopen omstreeks 21.00 uur weer in 
Soest te zijn. Prijs dagtocht:  € 76,50. 
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Dagtocht varen met Bommelervaart, bezoek Den Bosch, Diner 
Nistelrode 

Donderdag 8 september 2022. Vertrek uit Soest om 
8.30 uur. Via alle opstapplaatsen rijden we naar 
Hurwenen voor koffie met gebak. Om 12.30 gaan 
we aan boord van de Bommelvaart en tijdens de 
vaartocht gebruiken we aan boord de lunch. ’s 

Middags komen we aan in Den Bosch en mogen daar enige tijd de stad 
bekijken of de kerk bezoeken of een café bezoeken net wat iemand graag 
wil. Er is genoeg te zien in Den Bosch. De dag sluiten we af met een diner 
bij Maxend in Nistelrode. Hierna rijden we weer huiswaarts en zijn 
omstreeks 21.00 uur weer terug in Soest. Prijs van de dagtocht:  € 81,50. 

Dagtocht Twente, diner Oldenko; en rondrit met gids  
Donderdag 13 oktober 2022. Vertrek uit Soest om 
8.30 uur. Na alle opstapplaatsen rijden we naar Wilp 
voor koffie met gebak. ’s Middags rijden we naar de 
Nederlands/Duitse grens en hebben daar een 
streekdiner in Oldenkott. ’s Middags hebben we daar 
een rondrit dor de prachtige omgeving. Om 16.00 
uur rijden we weer huiswaarts zodat we omstreeks 

18.30 weer in Soest zijn. Prijs van de dagtocht: € 65,00. 

Dagtocht 10-17.30 uur Brasserie KriebelZ Terwolde, Stamppotdiner 
Donderdag 17 november 2022. Omdat de dagen 
kort zijn in november begint deze reis ook later 
dan anders en zijn we weer eerder terug. We 
vertrekken om 10 uur uit Soest en komen na een 
mooie tocht omstreeks 12.45 aan bij KriebelZ in 
Terwolde waar we een heerlijke stamppotmaaltijd 
voorgeschoteld krijgen. Om 15.00 uur rijden we 
weer terug naar Soest waar we omstreeks 17.30 

weer aankomen.  Prijs van de dagtocht: € 41,50. 

Kerstdagtocht. InformaRe en bestemming volgt later 
Vrijdag 16 december 2022. Dit wordt een Kerstreis waarvan de 
bestemming nu nog niet bekend is. Dit zal zoals altijd omstreeks september  
of oktober bekend gemaakt worden in het Soester Venster en natuurlijk op 
onze website www.kbosoest.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. 

Een bijzonder luidklok in het gemeentehuis te Soest 

In de raadszaal van het gemeentehuis in Soest hangt 
een bijzonder en zeer oude luidklok. Deze wordt 
gebruikt om de aanvang van de raadsvergadering aan 
te kondigen en de raadsleden en bezoekers op te 
roepen om plaats te nemen. Deze klok kent een 
bijzondere geschiedenis.  

Op basis van hetgeen op de klok staat vermeld moet 
de klok in 1764 zijn gegoten en waarschijnlijk zijn 
geschonken door “Jean Baptiste Cousin en  
A. Patronille l’Apartie”. Dat zijn de namen die op de 
klok voorkomen.  Ook treffen we een afbeelding van 

een paard op de klok aan. 

De klok zou als luidklok hebben gehangen in de voormalige Petrus 
en Pauluskerk, destijds in een tot kerk verbouwde boerderij, welke 
stond aan het huidige Kerkplein en in 1853 is afgebroken. Nadat het 
een kerkje was geworden is er een toren aan toegevoegd waar de 
klok in heeft gehangen.  

Waarschijnlijk is deze klok door de gemeente opgeëist toen in de 
Eemstraat een villa werd aangekondigd om er het eerste 
gemeentehuis in te vestigen. In Thorbecke’s nieuwste gemeentewet 

Soest in Beeld 
René van Hal
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werd bepaald dat er op geregelde tijden vergaderd moest worden. 
Een klok was daarbij een zeer bruikbaar middel. 

Vanaf 1893 heeft de klok vervolgens in het torentje op het nieuwe 
gebouwde Gemeentehuis aan de Steenhoffstraat gehangen. Daar 
heeft de klok ook dienstgedaan om de leden van de vrijwillige 
brandweer op te roepen om naar een brand te gaan. 

In 1968 is de klok uit het torentje gehaald om hersteld te worden bij 
gieterij Joosten aan de Smitsweg. De klok was namelijk gescheurd. 
Het torentje werd in 1971 afgebroken omdat het in vervallen staat 
was geraakt en de gemeenteraad het te duur vond om te herstellen. 

Bij de sluiting van gieterij Joosten heeft naar later bleek één van de 
medewerkers de klok meegenomen naar zijn huis in Noord-Holland 
waarheen hij was verhuisd. Nadat in 1987 tijdens een 
radioprogramma bij Radio Soest de klok aan de orde kwam die 
raadselachtig was verdwenen, kwam er een telefoontje dat de klok 
terecht was en nog steeds in bezit van de oud-medewerker. Daar 
werd de klok opgehaald en na herstel eind 1988 weer overhandigd 
aan burgemeester Scholten.  

De klok kreeg in het nieuwe gemeentehuis dat in 1990 in gebruik is 
genomen een mooie plaats en daarmee zijn oude functie weer terug. 

Tot slot: Het is niet de oudste klok die in Soest nog aanwezig is. In 
de Oude Kerk hangt een luidklok welke in 1507 is gegoten in een 
tijd dat de Oude Kerk nog een katholieke kerk was. 

Bron:  
- krantenartikelen in Amersfoortse Courant en Soester Courant  
  december 1988. 
- Foto’s archief Historische Vereniging Soest/Soesterberg en privé 
  archief René van Hal. 
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Terugblik op ‘Zoete Koek’ 

Door Jos Thomasse, in De Klarinet op 22 maart. 

Het was een prachtige zomerse middag, wat vast een rol heeft 
gespeeld in het aantal bezoekers. Mogelijk bestaat er ook nog wel 
enige drempelvrees onder de senioren na twee jaren van corona-
besmettingen. Maar ondanks dat hebben de 30 bezoekers van die 
middag zich wel geamuseerd met wat deze cabaretier ons 
voorschotelde. Tweemaal drie kwartier wist hij onze aandacht 
gevangen te houden met een verhaallijn, doorspekt met 
spreekwoorden en gezegden. Er werd gelachen en ook wel 
opgemerkt: “o ja, die hebben we ook nog!” 

Al met al een geslaagde middag.  
(foto’s van deze bijeenkomst vindt u op onze website) 
                                                                                                             Ria Lamé
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Bezoek regelmatig onze website www.kbosoest.nl 
U leest daar de laatste actuele ontwikkelingen en veel 
interessante nieuwtjes.Reizen

De Klarinet 39 | 035 - 602 3139

Dinsdag 17 mei

tomatensoep met balletjes
bloemkool met kaassaus
runderlapje
aardappelpuree
Griekse yoghurt met honing

€ 8,00, aanvang 12.30 uur

 
UITNODIGING 

BEVRIJDINGSONTBIJT 

                                                                 

  
VIER HET SAMEN! 

BEVRIJDINGSONTBIJT 
Op Donderdag 5 mei 2022 om 09.00 uur 
In Ontmoetingscentrum Soesterberg of            

in Ontmoetingscentrum De Klarinet 

 

U wordt van harte uitgenodigd om op         
Bevrijdingsdag 5 mei om 09.00 uur samen te ontbijten 
om de Vrijheid te vieren.  

U kunt zich aanmelden voor het Bevrijdingsontbijt in 
Ontmoetingscentrum Soesterberg, Dorpsplein 18, 
Soesterberg of Ontmoetingscentrum de Klarinet, 
Klarinet 39, Soest, of via tel. SWOS: 035-6023681. 

Het Bevrijdingsontbijt wordt u aangeboden door:                  
het comité 4 en 5 mei, de SWOS en gemeente Soest. 

 

 

 

Vier het samen!  

 

Met een 
Bevrijdingsontbijt!  

                                      
  

Op Bevrijdingsdag            
5 mei 2022    

 

 

                                                           Tijd:  09.00 uur 

 

 
Geen kosten 

 
Vier de Vrijheid samen 

met een 
Bevrijdingsontbijt! 

Meldt u vóór 1 mei  aan 
voor deelname aan het 

ontbijt! 

Bij OC Soesterberg of bij 
OC de Klarinet. 

   

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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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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   Lente agenda  
   do. 5 mei Hoffmans modeverkoop          10:00 
   wo. 27 april koningsdag oranjebi<er met burgermeester              14.00 
   wo.  4 mei koffie na herdenking            20.45 
   do.   5 mei Bevrijdingsontbijt           09.30 
   wo. 18 mei thema praatje, plaatje, bakkie                       14.00 
   vr.  20 mei bingo             19.30 
   za.  28 mei pannenkoekeninloop           12.30 
   za.  28 mei dansen             20.00 
   do.  9 juni Meijsen modeverkoop                        10.00 
   wo. 15 juni thema praatje, plaatje, bakkie                       14.00 
   vr.  17 juni bingo                  19.30    
   do.  23 juni Harry Kerkhofs modeverkoop                         10.00 
   za.  25 juni dansen                  20.00

Activiteiten OC Klaarwater  in mei juni 2022 

Ontmoetingscentrum Klaarwater is weer open! 
De verbouwing bij het ontmoetingscentrum is in volle gang.  
Naar verwachting is de verbouwing in juli klaar.  
Tot die tijd ontvangen wij u graag op de bovenetage (op de entresol 
ES, bij de biljarts) te bereiken via de hal van Honsbergen, met de lift 
(naar ES) of de trap.  
Dagelijks kunt u bij ons binnenlopen voor een praatje of een drankje. 
Al onze activiteiten zijn weer opgestart.  
Wilt u meer bewegen, zich fitter voelen en gezellige nieuwe mensen 
ontmoeten? Bij BEWEGEN OP MUZIEK zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Komt gerust eens vrijblijvend een les meedoen.  
Voor informatie kunt u bellen naar het centrum T. 035-601 06 07.

Soesterberg



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

www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl 
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Oplossing rebus en sudoku op pag. 28

REBUS

SUDOKU
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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 lid!
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 Nuttige telefoonnummers
 

Huisartsenpost Soest (Eemland)                  0900-331 1233 
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)              0900-430 1430
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS) 
(werkdagen 8:30 - 13:30u)                   035-602 36 81 
Hulpdienst Soesterberg  035-609 00 14
(werkdagen 8:30 - 13:30u) 
E-mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com
Maaltijdvoorziening E-mail: maaltijden@swos.nl              035-588 53 88 
www.swos.nl
Meander ziekenhuis Amersfoort                033-850 50 50
Rode Kruis Vrijwilligerscentrale                035-603 11 19
Seniorenbus - Soest/Soesterberg 
(werkdagen van 9:00 - 17:00u)                035-601 91 90 
Seniorenbus Baarn (werkdagen 9:00 - 16:00u)                035-542 11 29 
Steunpunt Mantelzorg  035-609 31 55 
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 loket Soest                                                                     
035-609 3155 
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10:00 - 12:00u)  035-602 36 81

Keuringsartsen voor rijbewijzen
Dr. S.R. Sandelowsky, Eemnes op afspraak in De Rank  06-242 035 35                
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  06-287 010 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
RijbewijskeuringsArts  06-330 243 90 
Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag 8:45 - 17:15u. 
Planner RijbewijskeuringsArts.nl                              E. amanda@rijbewijskeuringsarts.nl 
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     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 
        06-20 03 50 08 
 
     - Ria Lamé 
       lame@xs4all.nl 
       035-602 87 26 
 
      - Betsy Seure
        ecm.seure@ziggo.nl
        06-29 23 48 78 

      Oplossing rebus: Neem de tijd 
      om van simpele dingen in het 
      leven te genieten   
      Oplossing sudoku: 3116

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

COSBO
- Yvonne Dijkhuis                                           035-602 75 04  
- Anton den Ouden                                         0346-35 35 65 
- Paul Sparnaaij              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
- Paul Sparnaaij 
   gon.paul@kpnmail.nl                   035-601 06 23

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

katholieke
bond van

senioren

Afdeling Soest - Soesterberg - Baarn

SOESTER VENSTER
ju l i  2019


