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Waarom gaan we niet staken? 

Het nieuwe regeerakkoord valt ons senioren 
behoorlijk tegen. De AOW wordt losgekoppeld van 
het minimumloon. En dat is naast het jarenlang niet 
indexeren van de pensioenen niet te verteren. 
Natuurlijk is onze landelijke organisatie flink aan 
het lobbyen geweest bij de politieke partijen in  
Den Haag. Maar heeft u resultaat gezien? Ik niet!  
Ik heb me afgevraagd hoe dat komt. En ben tot de 
conclusie gekomen dat wij met zijn allen te weinig 
protesteren. Kijk als het verkiezingstijd is worden 
ons gouden bergen beloofd, maar de inkt van het 
stembiljet is nog niet droog, of al het goud van de 
bergen is verdwenen. En wij senioren worden weer 
geconfronteerd met de ene bezuiniging na de 
andere. Want het niet koppelen van de AOW aan het 
minimumloon is niet meer dan een ordinaire 
bezuiniging. En daar komt dan ook de bezuiniging 
op de ouderenzorg nog bij. Hoe kunnen wij nu druk 
uitoefenen op dit Kabinet met een nieuw elan? 

Wat als wij senioren nu eens met zijn allen massaal 
naar Den Haag gaan, het Malieveld bezetten en de 
toegang naar de Tweede Kamer versperren met 
spandoeken, rollators, scootmobielen en ons 
verdedigen met krukken en wandelstokken?  
Wedden dat geen agent het in zijn hoofd haalt om 
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hardhandig tegen ons op te treden? Je oma of opa zou er maar bij 
zitten! Die ga je toch niet met de wapenstok of nog erger met 
traangas verwijderen? Zou het helpen? Ik denk van wel, 
maar…………. Onze generatie wil wel maar kan het niet omdat het 
plichtsbesef te groot is. Zelfs als wij senioren, die veel 
vrijwilligerswerk doen, een dag zouden staken is het leed niet te 
overzien. De maaltijden worden niet bezorgd. In de 
verzorgingshuizen worden geen ondersteunende werkzaamheden 
verricht. De mantelzorgers laten dan de hulpbehoevenden in de 
steek, de dagbesteding valt uit en ga zo maar door.  

Hoe kunnen we dan onze stem laten horen? Natuurlijk, onze 
landelijke organisatie gaat steeds sterker lobbyen en wellicht 
organiseren ze zelfs de door mij zo gewenste staking. (Je weet maar 
nooit!) Maar daarnaast is er nog een mogelijkheid. U kunt gebruik 
maken van uw stemrecht. 16 maart aanstaande zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen en vooruitlopend op deze verkiezing van 
de gemeenteraad heeft het COSBO gesprekken gevoerd met de 
fractievoorzitters van onze gemeenteraad met als uitgangspunt: 
10 kernpunten specifiek gericht op het seniorenbeleid van onze 
gemeente.  

Een samenvatting van deze gesprekken vindt u elders in dit  
Soester Venster. Het COSBO geeft geen stemadvies maar hoopt wel 
dat het u zal helpen om een juiste keuze te maken.   
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Carnaval                                        Gerda  Buis

Kijkt u er ook naar uit, of is dit fenomeen iets uit een ver verleden? 
Carnaval. Als alles een beetje meezit mogen ze in het zuiden des lands 
weer helemaal los. Een aantal dagen als Mien en Klaas onbekend door 
de straten hossen. 
Carnaval zoals we het nu beleven had in de heidense cultuur een ietwat 
andere betekenis. Het was het feest om de kwade geesten van de winter 
te verdrijven en de aankomende lente te begroeten. 
Ook het feest om overgebleven resten voedsel op te ruimen. 
Een aantal dagen overvloed, om daarna lichaam en geest te reinigen. 
Enige tijd onthouding van tal van geneugten om hernieuwd de lente 
tegemoet te treden. 

In onze traditie verloopt carnaval iets anders, doch veel vinden we terug 
in die oude heidense cultuur. 
De kerk had het niet zo op geesten en barbaarse uitingen. Gaven er 
daarom een andere draai aan die hen meer beviel. 
Ga je maar te buiten, laat de duivel even zijn spel spelen, maar daarna, 
gedurende veertig dagen pas op de plaats. Gereinigd, terug in de schoot 
van de moederkerk. Hoe opvoedkundig! 
Of iedere feestganger met dit in het achterhoofd door de straten host, 
betwijfel ik, maar er zit wel wat in, wat betreft dat onbekommerd 
hossen. 
Het geeft je een gevoel van bevrijding. In anonimiteit loslaten! 

Tot die conclusie kom ik als ik een foto van mijn moeder in handen heb. 
Ze zal hier zo’n goede zeventiger zijn en woonde nog op Honsbergen. 
Daar werd zeker uitbundig carnaval gevierd. 
Met enige verbazing staar ik naar mijn moeder. Is zij dat wel? 
Brede lach op haar gezicht. Mal petje op. Een kort bont schortje en  
Pipo kousen. 
Zwarte bril om die anonimiteit te waarborgen. 
Mijn moeder stortte zich in jolijt. 
Mijn degelijke moeder die zich nooit te buiten ging aan ongepast 
gedrag. 
Die heel veel waarde hechtte aan wat men wel van haar zou denken. 
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Tara die boem en rette ke tet 
we hebben de maskers op gezet 
deinen en hossen door heel de stad 
carnaval het is mij wat 

een keer per jaar dat is de trend 
gaan door het leven als onbekend 
’n paar dagen de remmen los 
Het lijf kastijen met drank en 
gehos 

We lachen en lallen, zijn  buiten 
zinnen 
Opeens kan eenieder elkander 
beminnen 
De wereld is vrolijk uitbundig zo 
mooi 
Niet meer gevangen geen mens in 
de plooi 

Een keer per jaar zijn wij een met 
zijn allen 
Geen haat en geen nijd, dat laten 
we vallen 
Na dagen van feest bezinning en 
askruis 
Het masker af, we zijn weer thuis 

                        Gerda Buis 

Daar werd ik wel eens moe van. 
“Mam je bent goed zoals je bent. Leg 
dat zware juk eens af. Gun jezelf eens 
ruimte”.  
En zie hier, die moeder van mij. 
Helemaal los. 
Is dat niet wat we met dit bonte feest 
teweegbrengen? 
Die anonimiteit neemt wat van de 
druk weg. Het mag. Ze weten toch 
niet wie je bent. 
Laat dat hele wezen van je, maar 
heerlijk bruisen, om straks onbelast 
het leven weer aan te kunnen. 
Wat een mooie traditie. Toch hoop ik 
dat we wat meer onze ziel in 
onbekommerdheid kunnen loslaten. 
Niet met een masker op. Nee, 
gewoon, omdat men mag zien hoe 
een prachtig mens je bent. 
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Attentie van de maand   

februari 
Mw. van de Velde 

maart 
Dhr. J. Piek

 KBO-soos
KBO-soos woensdagmiddag bridgen en klaverjassen 
Omdat de coronamaatregelen met ingang van 26 januari jl. waren 
versoepeld vonden de teamleden van de KBO woensdagmiddag- 
bridge/klaverjassen het verantwoord om het bridgen en klaverjassen 
weer op te starten.  
De leden van de KBO-soos behoren tot de doelgroep die 
gevaccineerd is en de boosterinjectie heeft gehad. 
Dus op woensdagmiddag 9 februari 2022 kon er weer gezellig 
worden gekaart in De Klarinet. Dit natuurlijk onder de strikte 
coronaregels die gelden voor De Klarinet. 
Het was goed om de leden weer te ontmoeten en samen te kunnen 
kaarten. 
De KBO-leden hebben hier naar uitgekeken en eindelijk was het 
zover! Hopelijk kunnen we het klaverjassen en bridgen, zoals 
vanouds iedere woensdagmiddag voortzetten! 
Namens de teamleden van de KBO-soos bridgen en klaverjassen 

                                                                                      Winnie Schuin 
  

Reizen
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  Nieuwe leden 

 Mw. T.M. Hilhorst 
  Mw.   A.L.M. van de Molen 
   
  

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

 
Overleden 
 
Mw. E.M. van Kersen-Beckman 
Dhr. A.A.J. Koot 
Dhr. R.J. Stoelenga 
Mw. H. van der Zee 
 
Wij gedenken hen in 
dankbaarheid.
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         Een hoop geld 
        Leo Weusten, huisarts

 
Een hoop geld 
Maandagochtend als eerste patiënt, meneer V.  
Zijn vrouw heb ik 4-5 jaar geleden met spoed ingestuurd ivm een 
beroerte. Dat liep wonderbaarlijk goed af en droeg in mijn ogen 
zeker bij aan de goede band die ik met dit koppel had.  
Meneer V, een man van 70 en goed gestudeerd. In de ogen van de 
assistentes liet hij zich daar soms een beetje op voorstaan. Meestal 
behoorlijk breedsprakig, vooral over zijn successen als CEO van een 
groot bedrijf.  
Nu zat hij daar in de wachtkamer; kleintjes, met een duidelijk 
vermoeid gezicht. 
Ik liep voor hem uit naar mijn spreekkamer. Hij nam een stoel en 
zei: ’Ik heb weinig geslapen dokter, nadat ik wakker werd met een 
flink drukkende pijn op mijn borst’… Gelukkig was het nu over.  

Ik keek hem na, maakte een hartfilmpje en de conclusie luidde: hoge 
verdenking hartinfarct. Ik belde direct een ambulance en vertelde 
mijn patiënt wat ik vond dat er moest gebeuren, namelijk een 
spoedrit naar het ziekenhuis. Daar zou men hem goed kunnen 
helpen. 
Ik bespeurde een zekere twijfel bij de man, wat mij verbaasde.  

Vandaag de dag betaamt het een goede huisarts om zijn patiënt bij de 
besluitvorming te betrekken. Dus probeerde ik - tegen beter weten in 
en misschien als mosterd na de maaltijd - zijn vermoede bezwaren 
tegen mijn misschien iets te voortvarend aangepakte plan te 
achterhalen. Maar de ambu was al besteld, en voor we het beseften 
stonden de broeders in felgeel tenue al naast ons. In een mum van 
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Wie oh wie? 

Wie kan één van onze KBO-leden zijn 
mobiliteit teruggeven  en helpen aan een 
rollator met luchtbanden? 
Heeft u er een beschikbaar neemt u dan 
contact op met T. 0346-35 35 08.

tijd lag de man aan de monitor, voorzien van zuurstof en een 
waaknaaldje op de brancard. Terwijl hij in de ziekenauto geschoven 
werd tikte ik hem op zijn schouder: ‘Sterkte meneer V, we houden 
contact en het komt vast goed allemaal’.  Vertwijfeld draaide hij zijn 
gezicht naar me toe en stak zijn hand een zuinig stukje omhoog. Met 
gillende sirenes reed de ambu de straat uit en ik beende de praktijk 
weer in, om mijn volgende patiënt uit de intussen volgelopen 
wachtkamer te plukken. 

Naar aanleiding van het ontslagbericht drie dagen later belde ik 
meneer V. Hij zat thuis met zijn vrouw aan de koffie en voelde zich 
weer helemaal de oude! ‘Superfijn, meneer V’, zei ik. ‘Maar de 
vraag moet mij van het hart of het inderdaad klopt dat u het niet 
helemaal eens was met mijn besluit om u met spoed naar het 
ziekenhuis te sturen van de week..? 
‘Dat klopt dokter. U vroeg mij namelijk helemaal niet hoe het zat 
met mijn eigen risico! Gelukkig is het goed afgelopen, maar deze 
exercitie heeft me wel een hoop geld gekost.’ 
‘Ach wat stom dat ik dat over het hoofd gezien heb, meneer V’ 
antwoordde ik.  
De volgende dag werd een fris boeketje bezorgd met een hartelijk 
bedankkaartje.  
En ik had mijn lesje weer geleerd… 
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HULP BIJ 
BELASTINGAANGIFTE 

2021 
De ‘beruchte’ blauwe envelop 
valt weer op de deurmat. We 
moeten onze belastingaangifte 
over 2021 op tijd invullen. Dat 
is soms best een ingewikkelde 
klus. Wist U dat uw  
KBO-afdeling Soest/
Soesterberg/Baarn u daarbij kan 
helpen? We hebben personen 
die, met kennis van zaken, u 
hierbij kunnen helpen en/of van 
advies dienen. Er zijn wel kosten 
aan verbonden. Natuurlijk moet 
u een afspraak maken, want er 
zijn al heel veel leden die 
hiervan gebruik maken. Ook is 
het noodzakelijk dat u uw 
administratie bij de hand heeft. 
Denk hierbij b.v. aan 
jaaropgaven van pensioen en 
AOW, uw ziektekosten 
overzicht, uw giften en 
bijzondere uitgaven of 
ontvangsten. Het kan u geld 
schelen als u met vakkundige 
hulp en op tijd uw aangifte 
instuurt. 
Bel voor een afspraak en/of 
nadere informatie met Henk 
Kok, 06-51 89 38 85 of mail 
hem henkkok1950@gmail.com

HOERA! WE MOGEN 
WEER! 

Na deze -hopelijk laatste- 
lockdown willen we het nieuwe 
jaar starten met een voorstelling 
van Jos Thomasse getiteld ‘Zoete 
Koek’, op dinsdag 22 maart in 
De Klarinet. Aanvang 14:00u, 
zaal open 13:30u. 
Denkt u een nieuw lid te kunnen 
strikken voor de KBO, neem dan 
gerust iemand mee! 

Onze taal is doorspekt met 
spreekwoorden en gezegden, 
vaak puur Nederlandse 
uitdrukkingen en heel vaak gaan 
ze over… eten. De allernieuwste 
conference van Jos Thomasse is 
er op gebaseerd en al is 'Zoete 
Koek' niet altijd wat het lijkt te 
zijn, er kan heel smakelijk om 
gelachen worden.
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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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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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De uit-tip
Laten we nog even dat Bourgondische gevoel 
vasthouden en afzakken naar Brabant.  
Het Noord Brabants Museum.  
Momenteel een tentoonstelling van de jonge 
kunstenaar: Jesse Fisher. 
Hij is vooral gecharmeerd van beeld in film en stop-motion. 
Elementen uit het echte leven filteren. 
De tentoonstelling is tot 8 mei te zien. 
Verder heeft het museum prachtige vaste tentoonstellingen over 
heden en verleden. 

Noord Brabants Museum, Verwerstraat 41 ’s Hertogenbosch 
info@hnbm.nl 
T. 073-687 78 77 

Ik zou zeggen, maak er een mooie en vooral gezellige dag van. 

Gerda Buis 
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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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In deze rubriek in het Soester Venster belichten we 
telkens een pand of persoon uit Soest met een 
bijzondere historie. 

EMMAMONUMENT TORENSTRAAT 

Tegenover de hoofdingang van de Oude Kerk in het plantsoen aan 
de Torenstraat staat sinds 1936 een bakstenen herdenkingsmonument 
voor Koningin Emma. Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, 
Prinses van Waldeck en Pyrmont wordt op 2 augustus 1858 geboren 
in Arolsen. Zij trouwt op 7 januari 1879 met Koning Willem III der 
Nederlanden. Op 31 augustus 1880 krijgen zij een dochter, 
Wilhelmina. Na het overlijden van Koning Willem III vervult 
Koningin Emma de rol van regentes tot 31 augustus 1898 wanneer 
haar dochter Wilhelmina 18 jaar wordt en Koningin wordt.  
Koningin Emma overlijdt op 20 maart 1934 in het Paleis aan het 
Lange Voorhout in Den Haag. 
Tijdens de tijd dat ze Koningin was heeft ze veel op Paleis Soestdijk 

verbleven, het was een van de buitenverblijven. 
Ze voelde zich verbonden met de inwoners van 
Baarn en Soest. Op haar verjaardag defileerden 
de schoolkinderen door de tuin van het Paleis 
Soestdijk terwijl Emma plaats nam op het 
bordes. Ze voelde zich nauw verbonden met de 
mensen die zorg nodig hadden. Veelvuldig 
bezocht ze ook in Soest instellingen als de 
Kindervakantiekolonie Trein 8.28 aan de 
Kolonieweg, en sanatorium Zonnegloren.  

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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Ze was onder meer beschermvrouwe van de Vereniging voor 
Tuberculose (hetgeen is vertaald naar de Emmabloem-collectes). 
Na haar overlijden namen enkele Soesters het initiatief om een 
herdenkingsmonument op te richten. Er werd hiervoor een 
inzamelingsactie gehouden, die al snel succesvol was om  
H.C.M. van Beers uit Huis ter Heide te vragen een ontwerp te maken 
in de vorm van een muur met een bronzen medaillon met de 
beeltenis van Koningin Emma. De bouwkosten bedroegen 900 
gulden. 
Op 3 oktober 1936 is het monument onthuld door Koningin 
Wilhelmina. Alhoewel het een sobere plechtigheid moest zijn waren 
veel vertegenwoordigers van verenigingen met hun vaandels 
aanwezig alsook was de bevolking massaal uitgetrokken om deze 
gebeurtenis bij te wonen. 

Verschillende jaren zijn er muzikale activiteiten georganiseerd op het 
plantsoen voor het monument. Het was een centrale ontmoetingsplek 
geworden.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er een bekisting om het 
medaillon geplaatst omdat de Duitsers geen verwijzingen naar het 
Koningshuis duldden. Ook straatnamen werden aangepast, zoals de 
Prins Bernhardlaan die werd omgedoopt naar Willem de 
Zwijgerlaan. Het Emmamonument is tegenwoordig een gemeentelijk 
monument in een wat hoger gelegen plantsoen aan de doorgaande 
weg door Soest.  

1936 Onthulling Emmamonument door Koningin Wilhelmina
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Wat doen jullie nu eigenlijk? 
“Wat doen jullie als KBO nu eigenlijk?” is een vraag die vaak 
gesteld wordt. Mijn antwoord is dan altijd “Heb je even?” Want het 
antwoord is zowel veelzijdig als lang. Per onderwerp neem ik de 
activiteiten met u door. 

Belangenbehartiging Senioren 
KBO-PCOB is met zo’n kwart miljoen leden en 800 plaatselijke 
afdelingen een belangrijke speler in de belangenbehartiging voor 
senioren. We zitten in Den Haag aan tafel bij ministers en 
staatssecretarissen, kamerleden en ambtenaren. Maar ook voeren we 
overleg met bijv. de Nationale Ombudsman, de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen, vakbonden, het CBR enz. We 
focussen daarbij op onze vijf speerpunten: koopkracht; wonen, 
welzijn & zorg; digitalisering; veiligheid; zingeving. 
De belangenbehartiging wordt gevoed vanuit de vereniging: door 
kaderleden in focusgroepen en netwerken per speerpunt, door het 
ledenpanel, via signalen bij de service-, juristen- en 
pensioentelefoon, door lezersbrieven enz. 
De samenwerking tussen landelijke en lokale belangenbehartigers is 
essentieel. Over en weer wordt informatie gedeeld en versterken we 
elkaar. In Soest, Soesterberg en Baarn worden de plaatselijke 
belangen behartigd door het COSBO. (KBO en PCOB)  

Informatievoorziening 
10 keer per jaar het Magazine van KBO-PCOB en ons 
informatieblad Soester Venster 
Ledenvoordeel  
Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis, met korting op 
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basisverzekering en aanvullende verzekeringen (oplopend tot 
honderden euro’s per jaar) en een extra pakket speciaal gericht op de 
behoeften van senioren (o.a. extra fysiotherapiebehandelingen). 
Energiecollectief: voordelige tarieven voor elektriciteit en gas.  
 
Korting op schadeverzekeringen bij Centraal Beheer 
Ander ledenvoordeel, zoals korting op uitjes en producten 
aangeboden in het Magazine. 
Activiteiten 
Cursussen (w.o. vertrouwd raken met de digitale wereld  via KBO 
tablet), bijeenkomsten, bridgen, klaverjassen en dagtochten. 
Ondersteuning en advies 
Door onze ouderenadviseur (VOA) op belangrijke gebieden  zoals 
zorg, inkomen, veiligheid en mobiliteit. 
Jaarlijks hulp bij invullen van belastingaangifte en hulp en advies 
via de Unie KBO servicelijn. 
Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen 
Is een van de grote voordelen van het Lidmaatschap. Het verbreedt 
je horizon en kan een heel nieuwe invulling aan je bestaan geven.  
Wat kost het lidmaatschap? 
De jaarlijkse bijdrage is maar € 27 per jaar en € 43 voor 2 personen 
op hetzelfde adres. 

Lid worden? 
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website 
www.kbosoest.nl  en bij onze ledenadministrateur Anton Simonis, 
antonsimonis@casema.nl  T. 035-601 99 20 

Nog vragen? 
Wij beantwoorden ze graag. Stuur een mail naar onze secretaris 
Anton den Ouden, kbossb@xs4all.nl  of bel T. 0346-35 35 65. 
                                                                 
                                                                Yvonne Dijkhuis, Voorzitter  
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Hieronder de brief die vanuit KBO-PCOB aan de Tweede 
Kamer is gestuurd rondom de loskoppeling AOW. 

Naar aanleiding van het aanstaande debat over de 
regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV roepen ANBO, 
KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden, de Landelijke 
Cliëntenraad, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 
(NOOM), de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), ATD 
Vierde Wereld en KBO-Brabant de Tweede Kamer op het 
voornemen uit het coalitieakkoord over ontkoppeling van de 
AOW, terug te draaien. Senioren hadden gehoopt op een 
regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van 
senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. 
Mede door de loskoppeling van de AOW komen de koopkracht en 
bestaanszekerheid juist verder onder druk te staan. Voorkom 
uitholling van de AOW  
Het is voor ons onbegrijpelijk dat het kabinet het voornemen heeft 
om de koppeling van de AOW met het minimumloon los te laten. 
De AOW is het basisinkomen voor iedere senior in Nederland. 
Aan die basisvoorziening moet en mag niet worden getornd. 
AOW’ers hebben immers geen mogelijkheden om hun inkomen 
op een andere wijze te verhogen. De aangekondigde compensatie 
in de vorm van een hogere ouderenkorting heeft voor senioren met 
een laag inkomen geen enkele betekenis. Als onderdeel van de 
heffingskorting komt de ouderenkorting in mindering op de 
verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. 
Bij een laag inkomen is het totaal van de heffingskorting echter 
meer dan de verschuldigde belasting. Een hogere korting leidt dus 
niet tot een lagere belasting want die is bij deze groep al € 0. 
Meer in het algemeen moeten alle senioren erop kunnen rekenen 
dat de AOW ten minste in de pas blijft lopen met de ontwikkeling 
van het minimumloon. Nu nogal willekeurig dreigt te worden 
besloten de AOW te ontkoppelen, waardoor de bestaanszekerheid 
van een groeiende groep ouderen in het gedrang komt, vinden 
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  wij ontkoppeling onaanvaardbaar.  
Achteruitgang als toekomstperspectief  
De plannen zijn des te schadelijker, gezien de 
koopkrachtvooruitzichten voor gepensioneerden. Zij gaan er 
volgens de CPB-doorrekening in de komende kabinetsperiode 
gemiddeld 0,4% per jaar op achteruit, en raken daarmee gemiddeld 
een half procentpunt per jaar achterop vergeleken met werkenden 
en uitkeringsgerechtigden. Het overgrote deel van de 
gepensioneerden blijft voor het twaalfde jaar op rij stevig onder de 
nullijn, en dit ook nog eens vanuit een uitgangssituatie waarin de 
prijzen de pan uit stijgen terwijl veel pensioenen al sinds de 
kredietcrisis niet meer zijn geïndexeerd. In de afgelopen elf jaren 
was de gemiddelde koopkrachtontwikkeling voor senioren -5%, 
terwijl werkenden er in dezelfde periode gemiddeld 18% op 
vooruit gingen. Bovenop de huidige stijging van de energieprijs 
komt op basis van het coalitieakkoord vanaf 2023 verder een 
verhoging van de energiebelasting voor gas met 5,23 cent in de 
eerste tariefschijf. Tegen deze achtergrond is het extra zuur dat het 
coalitieakkoord minder doet om de koopkracht van 
gepensioneerden te steunen dan die van andere inkomensbronnen, 
zoals de CPB-doorrekening aantoont.  

Red de AOW!  
ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden, de Landelijke 
Cliëntenraad, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 
(NOOM), de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), ATD 
Vierde Wereld en KBO-Brabant roepen u op om in het debat over 
de regeringsverklaring de solidariteit in stand te houden en de 
koppeling van de AOW veilig te stellen!  



samen 

samen 
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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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Oplossing rebus en sudoku op pag. 32

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

www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl 
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Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 
Vooruitlopend op de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 
heeft het COSBO (overkoepelend orgaan 
van de seniorenbonden KBO en PCOB) 
een manifest opgesteld met 10 
kernpunten, specifiek gericht op het 
seniorenbeleid in de gemeente Soest. Dit  
is in maart 2021 aan alle fracties 

verzonden. 

In het najaar van 2021 en in januari 2022 hebben er gesprekken 
plaatsgevonden met leden van de fracties met als doel te onderzoeken of 
de fracties achter de punten van ons manifest staan en dit ook willen 
uitdragen in hun verkiezingsprogramma. 
De samenleving vergrijst in rap tempo. In 2040 is naar schatting 26% van 
de bevolking 65-plusser. (eenderde is zelfs ouder dan 80 jaar) 
Het COSBO heeft een visie op de vergrijzing en wil graag met de 
gemeenteraad samen optrekken om onze kernpunten te delen zodat wij 
gezamenlijk het gewenste resultaat kunnen behalen. Onderstaand een 
samenvatting van de gesprekken. 

Het manifest met 10 kernpunten:  
1.Het woningaanbod en de woonmogelijkheden 
voor ouderen moet breder worden, onder meer met 
kangoeroewoningen en ouderenhofjes.  

CONCLUSIE: 
Alle fracties zijn van mening dat er op dit terrein nog 
winst geboekt kan worden. Er is in de laatste jaren niet veel tot stand 
gekomen. Het vergunningsvrij bouwen van een mantelwoning zal in 2022 
tot stand komen. Een plek zoeken in Soest om een ouderenhof te 
realiseren valt niet mee omdat de gemeente te weinig eigen grond bezit. 

2.Meer levensloopbestendige woningen voor senioren en betaalbare 
sociale woningbouw. 

CONCLUSIE: 
Er is nog een tekort is van ruim 1500 woningen voor starters, senioren en 
sociale huurwoningen. Alle fracties hebben dit onderwerp in hun 
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verkiezingsprogramma opgenomen. De tijd tussen het ontwikkelen van 
een plan en realisatie duurt te lang. 
Denk daarbij aan het plan om woningen te realiseren op het Orlando 
terrein, de Molenwerf en het terrein aan de Koningsweg van Advisie.   
In de komende jaren zal de ontwikkeling op de Dalweg plaatsvinden.  
Ook woningbouw op het TBS terrein behoort tot de mogelijkheden. 
GGS heeft de ambitie om tot 2030 elk jaar zo’ n 200 woningen te bouwen! 
De PVDA pleit voor het bouwen van minimaal 4 woonlagen zodat er een 
lift in gebouwd kan worden. De fractie POS vindt nieuwbouw van De drie 
Eiken een belangrijk punt en dan graag 5 laags. 

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

CONCLUSIE: 
Voor de huidige coalitiepartijen was bouwen binnen de rode contouren 
onbespreekbaar. De fractie van GGS wil zich ook in de toekomst hieraan 
vasthouden. Dus niet bouwen in het Soester Hoogveen en de polder. 
Ook de fractie van Groen Links wil bij voorkeur bouwen binnen de grenzen 
van de huidige bebouwing (de rode contour, het kwelgebied in het Soester 
Hoogveen wordt wat GroenLinks betreft wel uitgesloten van bebouwing.) 
Voor de VVD zijn de rode contouren niet “heilig” maar gekeken moet 
worden naar hoogwaardige natuur versus laagwaardige natuur. In het 
geval van laagwaardige natuur zou daar best gebouwd kunnen worden.CU 
wil zorgvuldig omgaan met de natuur maar ook kijken waar uitruil mogelijk 
is van de rode contouren. Fractie Soest 2002: We moeten stoppen met het 
heilig verklaren van elk grasland en stukken ‘Nieuw Soest’ ontwikkelen op 
plekken waar dat kan. Er zijn mogelijkheden aan de rafelranden van ons 
dorp met een lagere natuurwaarde, om heel veel nieuwe, betaalbare 
woningen te ontwikkelen met prima ontsluiting richting de dorpskern en 
passend in de omgeving. Mogelijkheden zien wij onder andere op; het 

grasland achter ‘De Schans’, 
omgeving Stadhouderslaan, project 
‘de Maten’ en het TBS-terrein. Een 
transitie van winkelpromenade Soest 
Zuid ligt ook binnen de 
mogelijkheden en ook moet de 
doorontwikkeling van woningbouw in 
Soesterberg Noord versneld worden. 
Ook de PVDA is voor uitruil van 
stukjes natuur. 
GroenLinks streeft ernaar dat alle 
nieuwbouw voor minimaal een kwart 
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bestaat uit sociale huurwoningen en voor maximaal een kwart uit duurdere 
(koop)woningen. Ook stelt Groen Links voor om de woningnood op korte 
termijn te verlichten, te zorgen voor tijdelijke woningen, bijvoorbeeld 
appartementen in leegstaande kantoorgebouwen en verplaatsbare of 
kleine woningen zoals ‘tiny houses’. Het CDA wil veel huizen bouwen en 
als het moet ook binnen de rode contouren. 

4.Investeren in voldoende verpleeghuizen. 

CONCLUSIE: 
Ook hier zijn de fracties het met ons eens. In de komende jaren zal er 
meer behoefte zijn aan plaatsing van ouderen die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen. (zie punt 5) 

5.Bestaande (verouderde) verpleeghuizen renoveren of herbouwen. 

CONCLUSIE: 
Momenteel zijn er 4 
verpleeghuizen in de gemeente 
Soest: Daelhoven, Molenschot, 
De Drie Eiken en Mariënburg. 
Deze laatst genoemde is geheel 
opnieuw gebouwd en in 2021 
opgeleverd. De overige 
bestaande verpleeghuizen zijn 
toe aan renovatie. De gemeente 
gaat hier niet over. Maar de 
verantwoordelijke wethouder 
kan daar wel over in gesprek gaan met de woningcorporaties die eigenaar 
zijn van de gebouwen. Het COSBO zal signalen afgeven via het Sociaal 
Domein, gemeenteraad en cliëntenraden. 
De PVDA , GGS en het CDA geven aandacht aan deze situatie via de 
werkgroep Sociaal Domein. Het CDA wil graag kleinschalige 
verpleeghuizen bouwen. 
D66 is van mening dat investeren in nieuwe verpleeghuizen niet alleen de 
taak is van de gemeente maar ook van rijksoverheid en zorgverzekeraars. 

6.Stimuleren dat de 15 verschillende thuiszorginstellingen in Soest 
efficiënter gaan samenwerken. 

CONCLUSIE: 
Er zijn momenteel 15 verschillende thuiszorginstellingen werkzaam in 
Soest. Het kan dus voorkomen dat er in een straat of flatgebouw meerdere 
instellingen actief zijn. De cliënten mogen zelf kiezen welke 
thuiszorginstelling bij hun past, maar dat kiezen zou volgens de fractie van 
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de PVDA ook kunnen uit 
bijvoorbeeld 4 mogelijkheden. 
Ook op regionaal niveau zou 
overleg plaats kunnen vinden 
om efficiënter te werken.  
In Soesterberg zijn er juist te 
weinig aanbieders h.h. hulp. 
E.e.a zou ook een 
aandachtspunt kunnen zijn 
binnen de werkgroep Sociaal 
Domein vindt ook het CDA en 

GGS. 

7.Geen vermindering van arbeidsuren bij het verlenen van 
huishoudelijke hulp en geen telefonisch consult maar via mondelinge 
persoonlijke gesprekken. 

CONCLUSIE: 
In de afgelopen jaren is er sprake geweest van korting op arbeidsuren bij 
huishoudelijke hulpverlening. Daar moet volgens de fracties een eind aan 
komen. Maar een probleem is de toename van aanvragen door cliënten 
die voorheen een particuliere hulp hadden maar nu voordeliger bij de 
gemeente terecht kunnen. 
Er kunnen door de fracties geen garanties gegeven worden dat er in de 
toekomst verdere bezuinigingen voorkomen kunnen worden. De VVD wil 
dat er geen telefonische keukentafelgesprekken meer plaats mogen 
vinden. Het CDA wil het verplicht stellen van een keukentafel gesprek met 
2 personen. Bij personen boven de 75 jaar zullen de afgegeven indicaties 
onveranderd blijven. Dit punt staat ook in het verkiezingsprogramma van 
de GGS. 

8.Het bestrijden van armoede in onze gemeente d.m.v. goede 
begeleiding naar de werkende maatschappij en het faciliteren 
daarvan.  

CONCLUSIE: 
De uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten, Soest (BBS) heeft volop 
aandacht voor de groep 55plussers met betrekking tot het zoeken van 
werk. 
Ook is dit orgaan verantwoordelijk voor inkomen, uitkeringen en zorg.  
De samenwerking gebeurt middels het Sociaal Domein. De instantie legt 
verantwoording af aan de gemeente. 
Momenteel zijn er landelijk meer vacatures dan werkzoekenden. 
Bij een gezonde leefomgeving hoort volgens GGS ook een goed sociaal 
vangnet dat beschikbaar is voor alle mensen die het moeilijk hebben.  
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GGS wil vasthouden aan 130% van het sociaal minimum in schrijnende 
gevallen. 

9.Geen verder bezuinigingen bij de SWOS en Balans. 
CONCLUSIE: 
Alle partijen zijn het met ons eens, maar durven geen garanties te geven 
dat bezuinigingen in de toekomst niet meer zullen plaatsvinden. Met het 
oog op een gezonde financiële huishouding zijn pijnlijke keuzes soms 
onvermijdelijk. 

10. Het bevorderen van integratie van migranten in de Soester 
samenleving. 

CONCLUSIE:  
Een belangrijk onderwerp 
wat niet gemakkelijk op te 
lossen is.  
De ouderen die hier al jaren 
verblijven zoeken veelal 
contacten binnen hun eigen 
kringen. Om in contact te 
komen zou dat wellicht 
makkelijker kunnen gaan via 
de kinderen. 
Ok dit onderwerp is een 
belangrijk punt voor de werkgroep Sociaal Domein!        
De VVD zou heel graag zien dat er weer een commissie “ouderenbeleid” 
opgericht gaat worden, waar ook het COSBO deel van uitmaakt.  
De gemeente Soest is verantwoordelijk voor een menswaardige opvang 
van migranten, vluchtelingen en asielzoekers. In de opvang van migranten 
en vluchtelingen is het belangrijk om activiteiten te (laten) organiseren voor 
een soepele opname in de lokale samenleving. De gemeente controleert 
op goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. 

Bezoek regelmatig onze website www.kbosoest.nl 
U leest daar de laatste actuele ontwikkelingen en 
veel interessante nieuwtjes.Reizen
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No 1 t/m 10  hebben betrekking op de 10 kernpunten 
X = mee eens   
0 = niet mee eens of een genuanceerd antwoord. 
0 = niet mee eens of een genuanceerd antwoord. 

Fracties Coalitie 

 

 
Fracties Oppositie 

 
 
 
 
Het COSBO geeft geen stemadvies maar hoopt wel dat het 
bovenstaande u mede zal helpen om een juiste keuze te 
maken. 

COSBO 
Centraal overleg samenwerkende bonden van Senioren in Soest/

Soesterberg.  

Secretariaat: Telefoon: 035-602 64 24  
Email: boshuizen@xmsnet.nl

Fractie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GGS x x 0 x x x x x x x

VVD x x 0 x x x x x x x

D66 x x x x x x x x x x

CU-SGP x x x x x x x x x x

Fractie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CDA x x x x x x x x x x

Pv.d.A x x x x x x x x x x

Groen Links x x 0 x x x x x x x

POS x x x x x x x x x x

Soest 2002 x x x x x x x x x x
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De Cursus Vallen Verleden Tijd start op 18 maart 2022 

Valpreven)eprogramma St Maartenskliniek wordt gegeven in 
Soest in samenwerking met de SWOS en drie bevoegde 
fysiotherapeuten. 
Dit valpreven,eprogramma is ontwikkeld voor mensen die gevallen 
zijn en voor mensen die een risico hebben om te vallen. Tijdens de 
cursus leert u op de juiste manier vallen en krijgt u oefeningen die 
uw balans verbeteren d.m.v. een hindernisbaan. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met deze cursus de kans  
op valongelukken ongeveer gehalveerd wordt. U krijgt door de 
cursus tevens inzicht in waar voor uzelf de risico’s liggen ten aanzien 
van balans en vallen. 

Onder leiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten krijgt u 10 

doelgerichte lessen van 1 uur. Voorwaarde voor deelname: U kunt 

15 minuten lopen zonder loophulpmiddel. 

Voor het in kaart brengen van risicofactoren voor het volgen van de 
cursus vindt er vooraf een intake plaats door een van de 

fysiotherapeuten. Aan de hand daarvan kan de fysiotherapeut 

aangeven of de cursus geschikt voor u is.  Voor deze intake wordt 1 
behandeling fysiotherapie in rekening gebracht. 
Tijd:  Vrijdag 18 maart 2022, Tijd: 13:30 - 14:30 uur 
LocaDe: Beukendal Soest 
Kosten:  € 75,00
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VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR 

Ria Roelants is onze Vrijwillige Ouderenadviseur 
(VOA). 
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig, schroom niet 
en neem gerust contact met haar op.  
Ria is bereikbaar op werkdagen van  
10:00 - 17:00 uur. 
T.  035-887 85 63. 

OC Soesterberg

Lente agenda 

wo. 16 mrt gemeenteraadsverkiezingen  
                          (geen ac,viteiten in de zaal) 
vr. 18 mrt bingo        20:00u 
za. 26 mrt pannenkoekeninloop      12:30u  
za. 26 mrt dansen        20:00u  
vr. 15 april bingo        20:00u 
wo. 20 april themamiddag praatje, plaatje, bakkie   14:00u 
wo 27 april koningsdag       n.n.t.b. 
za. 30 april oranjebal dansen      20:00u 
do. 5 mei Hoffmans modeverkoop     10:00u 
wo. 18 mei themamiddag praatje, plaatje, bakkie   14:00u 
vr. 20 mei bingo        20:00u 
za 28 mei pannenkoekeninloop      12:30u 
za. 28 mei dansen        20:00u 
do 9 juni Meijsen mode verkoop     10:00u 
wo 15 juni themamiddag praatje, plaatje, bakkie   14:00u 
do 17 juni bingo        20:00u 
do 23 juni Harry Kerkhofs modeverkoop    10:00u 
za. 25 juni dansen        20:00u
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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  
        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: Liefde, de 
      motor van ieders’ leven.      
     Oplossing sudoku: 2855

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

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



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
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KASTEEL GROENEVELD 
BAARN

Exposities | Landgoed  | 
Xylotheek | Wandelen | 
Kinderactiviteiten | 
IJskelder | Grandcafé |
Priv ébijeenkomsten

katholieke
bond van

senioren
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