a p ri l 2 0 1 9

SOESTER VENSTER

katholieke
bond van
senioren
Afdeling Soest - Soesterberg - Baarn

����������
Inhoud
Eucharistieviering
Van de voorzitter
Gerda’s momentje
Vrijwillige gift
Afscheid
Saar aan huis
Tip van de maand
In gesprek met ….
Belastinghulp
KBO dagtochten
Inschrijfformulier dagtochten
Ledenmutaties
Verrassing van de maand
OC De Klarinet en Klaarwater
OC De Drie Eiken
Belangrijke telefoonnummers
Wie wat waar in Soest

Het eerstvolgende Magazine en Soester Venster verschijnen op
30 april. Kopij voor het Soester Venster vóór 18 april aanleveren.
Redactieadres: redactiesvkbo@icloud.com
Inspecteur Schreuderlaan 174, 3761 ZB Soest
035-888 36 57.
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EUCHARISTIEVIERING
KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN
Op weg naar Pasen nodigen wij alle leden en belangstellenden uit
voor onze viering in
de H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19, 3768 CP Soest
op DONDERDAG 11 april om 10.00 uur.
Het thema is: LICHT EN LEVEN!

Celebrant is pastor M. Meneses en het koor verzorgt de gezangen.
Na de viering is er weer ons vertrouwde samenzijn met koffie of thee.

Wij verwelkomen u graag!
Vervoer dient u een week voor de viering aan te vragen bij
mevrouw C. van Brussel, T 035-601 81 26.
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Soest
Soesterberg
Baarn

Van de voorzitter
Onze afdeling KBO Soest-Soesterberg-Baarn is een van de ruim 400
KBO-afdelingen in Nederland verdeeld over de 12 provincies en
samen verenigd in de landelijke vereniging de Unie KBO.
En met 400 afdelingen, 400 besturen en vele tienduizenden leden is
het lastig, om niet te zeggen erg lastig om vernieuwingen op
landelijk, provinciaal en lokaal niveau in deze structuur aan te
brengen.
Op landelijk niveau zijn er meningsverschillen tussen de provinciale
bonden over de toekomstige koers van de vereniging. Er worden
momenteel lokale initiatieven genomen om de verantwoordelijkheid
en de bevoegdheid van de KBO-afdelingen te versterken als het gaat
om deze toekomstige koers. Onze afdeling is nadrukkelijk betrokken
bij het uitwerken van deze initiatieven.
Op lokaal niveau heeft onze afdeling goede contacten met de
plaatselijke afdeling van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen
Bond) in Soest. In het COSBO treden wij samen op om de belangen
van onze leden te behartigen bij de gemeente Soest. Ik heb u daar in
het februari-nummer van het Soester Venster al kort over
geïnformeerd.
Onze afdeling heeft ongeveer 75 trouwe leden in Baarn, voor wie
wij via de plaatselijke Seniorenraad in Baarn de belangen zo goed
mogelijk proberen te behartigen. In Baarn doen zich echter een
aantal ontwikkelingen voor die ik voor u (en met name onze Baarnse
leden) kort wil toelichten.
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Op de eerste plaats wordt er door de gemeente Baarn druk op de
plaatselijke Seniorenraad uitgeoefend om ‘op te gaan’ in een te
vormen Brede Adviesgroep Sociaal Domein. Vanuit het gezichtspunt
van de gemeente Baarn een aantrekkelijke formule omdat er dan
slechts behoeft te worden overlegd met één organisatie waar
meerdere partijen uit de sector sociaal domein in zijn
vertegenwoordigd. Het pijnpunt voor de Seniorenraad is dat het
directe lijntje met de gemeente daarmee wordt doorgeknipt en dat
stuit op verzet. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe deze
situatie zich verder zal ontwikkelen.
In Baarn speelt nog en ander facet. De PCOB-afdeling Baarn heeft
een bestuurlijk probleem. Het huidige bestuur lukt het niet om
nieuwe bestuursleden te vinden. De huidige twee bestuursleden die
zijn overgebleven zijn al ruim 10 jaar in functie en willen hun taken
binnenkort neerleggen. Als het niet lukt om nieuwe bestuursleden te
vinden komt de toekomst van PCOB Baarn in gevaar. Enkele jaren
geleden werd de lokale afdeling van ANBO in Baarn al opgeheven.
Het is voor de belangenbehartiging van alle senioren in Baarn (en
dus ook voor onze KBO-leden aldaar) niet goed als de
organisatiegraad van de Baarnse senioren zo snel en drastisch terug
gaat lopen. Reden voor uw voorzitter en de heer Ruud Boom
(bestuurslid en wonend in Baarn) om namens ons afdelingsbestuur
te overleggen met de twee PCOB bestuursleden hoe wij samen
kunnen optrekken om de situatie te verbeteren.
Theo Stoop
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MET MINDER EEN BEETJE MEER
Daar moest ik aan denken nu wij de veertigdagentijd zijn ingegaan.
Carnaval achter de rug, waarin wij eens lekker alles loslieten, en
uitbundig aan alle geneugten des levens deelnamen. Even meer om
straks ruimte te maken voor minder. Wat voor zin heeft die
uitbundigheid, zul je je afvragen?
Zou het kunnen zijn dat het nodig is om de diepte van de geest
weer te bereiken?
Eerst ontlading, daarna bezieling.
Even overdaad, om de versobering aan te kunnen.
Een open geest is tot zoveel meer in staat.
Raken wij hier niet de kern in de opmaat naar Pasen?
Door versoberen, meer inzicht creëren in wat er toe doet, de mens
zien, meer glans aan het leven.
Laten wij er een mooie rijke tijd van maken.
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Met minder een beetje meer
even geen, van dit
van dat
het jachten, jagen
almaar door geen tijd
even minder
ontdaan van veel
leven dat opslokt
mijn krampachtigheid
vasthouden aan
nooit verzadigd zijn
geen minder
wat een rijkdom
een waar voelen
echt voelen
wat er toe doet
mij raakt, laat groeien
door minder
dat is wat ik wil
nu, deze tijd

Zoveel meer
door minder
Dat is wat ik
wil

ontdaan van al
zien, echt proeven
open en vrij
zoveel meer door minder.
Gerda Buis
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EEN VRIJWILLIGE GIFT
Ja, in deze moeilijke tijden durven wij toch
het volgende te vragen:
Vele leden waren in het verleden bereid om
een extra bedrag over te maken aan onze
afdeling KBO Soest-Soesterberg-Baarn voor
die leden die onvoldoende middelen zouden hebben voor deelname
aan de activiteiten. Bijvoorbeeld, de evenementen zijn over het
algemeen gratis toegankelijk.
Het zou natuurlijk heel mooi zijn als meerdere leden alsnog bereid
zouden zijn een extra gift te doen omdat die afronding via de
acceptgiro nu bij de incasso niet meer kan. In onze begroting is
daarvoor een post opgenomen.
U kunt dit bedrag overmaken onder de vermelding:
Gift naar de bankrekening NL73RABO 0379900599 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Wij zullen u daarvoor zeer erkentelijk zijn.
Wellicht ten overvloede de informatie, dat ook deze gift aan een
ANBI-instelling door u kan worden afgetrokken bij de IB-aangifte
[mits u boven een bepaalde grens komt].
Ook is het nog steeds mogelijk een gift voor minimaal 5 jaren toe
te zeggen op een speciaal formulier. Nadere informatie hierover
op de website van de Belastingdienst. Een dergelijke schriftelijk
vastgelegde gift is voor 100% aftrekbaar bij de IB-aangifte.
Wim van Ruth, penningmeester
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Afscheid
In het decembernummer van het Soester Venster heb ik de
overdracht van de eindredactie gemeld. Hierin maakte ik de
opmerking dat ik lid van de redactie bleef totdat er nieuwe
redactieleden zou zijn. De oproep voor nieuwe leden heeft
goed gewerkt, de redactie heeft nieuwe leden gekregen.
Nu de redactie compleet is, kan ik met een gerust hart afscheid
nemen van de redactie.
Daarom stop ik per 1april 2019 als redactielid van het Soester
Venster.
Zoals ik toen al opmerkte is het beter als nieuwe mensen met
andere ideeën het stokje overnemen.
Ik ben er zeker van, dat de nieuwe redactie garant staat voor
een uitstekend Soester Venster.
Zoals u al heeft kunnen zien is de uitstraling sterk verbeterd
met kleur en een betere indeling.
Ik hoop dat de nieuwe leden met evenveel plezier als ik altijd
heb gehad, het blad nog velen jaren in goede gezondheid
kunnen maken.
Voor de laatste keer roep ik de lezers op om actief mee te doen
met uw blad. Het is en blijft ‘een blad van en voor de leden.’
Ook het bestuur wil ik bedanken voor het vertrouwen dat zij in
mij hebben gehad.
Gerrit Sloothaak
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Als u ouder wordt gaan dingen soms niet
zo eenvoudig. Een beetje hulp is dan
welkom.
Herkent u dit?
• U mist gezelschap, een praatje, even met iemand gezellig een
kopje koffie drinken.
• De kinderen wonen ver weg, werken en hebben hun eigen gezin.
• U zou graag wat (meer) willen ondernemen maar heeft geen auto
of mogelijkheden hiervoor.
Saar aan Huis biedt passende hulp aan ouderen die meer
ondersteuning kunnen gebruiken, thuis of in een
woonzorgcentrum. U krijgt ondersteuning van een ervaren
medewerker ‘een Saar’ die met zorg voor u wordt geselecteerd.
Onze Saars kunt u inschakelen voor vervangende mantelzorg zoals:
• het halen van boodschappen, koken, het samen maken van een
wandelingetje
• een bezoek aan een tuincentrum, museum of theater
• het verrichten van licht huishoudelijk werk
• begeleiding van uw dokters- of ziekenbezoek
• het helpen bij aanschaf van kleding of andere benodigdheden
• fijn gezelschap, het doen van een spelletje of voorlezen.
Wilt u ook uw eigen Saar, neem dan contact op met Angelique
Abbring Vestigingsmanager Saar aan Huis, 035-603 79 30.

9

Tip
Museum Flehite
t/m 19 mei: Stadsbeelden
Werk van acht hedendaagse kunstenaars.
o.a. Iwan Baan, Stefan Bleekrode, Carlijn Kingma.
Flehite is pas geheel gerestaureerd en opent zijn deuren weer met
stadsgezichten. Kunstenaars laten Amersfoort op hun geheel eigen
wijze de stad zien. Uiteraard zijn er ook heel herkenbare beelden.
Een leuk idee om het eens te beleven?
En wat om na het zien van deze mooie stad er zelf even te gaan
dwalen.
Bijvoorbeeld naar het Onze lieve Vrouwenplein met zijn terrasjes, of
de Havik, met o.a. een mooie bloemenmarkt, op vrijdag.
Verder lekker genieten van een hapje of goed glas om de dag
heerlijk af te sluiten.
Amersfoort heeft het allemaal.
Flehite
Westsingel 50
3811 BC Amersfoort
Info@museumflehite.nl
T 033-247 11 00
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Volwassenen: € 12.50 / kinderen t/m 18 jaar en houders van een
museumjaarkaart gratis.
!10

In gesprek met ……….
Piet Roest, coördinator en tevens verspreider, 10 x per jaar, van het
Soester Venster en het KBO/PCOB Magazine in de regio Soest,
Soesterberg en Baarn. De dozen met de Soester Vensters en de
bundels met het KBO/PCOB magazine worden altijd keurig op een
vast tijdstip bij Piet bezorgd. Tevens de bijgewerkte 25 bezorglijsten,
met de wijkindelingen, heeft Anton Simonis ook al aangeleverd.
Op een zonnige maandagmiddag, 25 februari 2019, word ik door
Piet en zijn vriendin Adrie en door Jan en Rita Roest hartelijk
ontvangen om dit interview mogelijk te maken.
• Piet, wat is destijds je drijfveer geweest deze taak op je te willen
nemen?
Ik werd ongeveer zo’n 15 jaar geleden benaderd door Paul Martens.
Hij verhuisde namelijk naar Appelscha. Of ik daarom zijn taak als
verspreider van het ‘Soester Venster’ en de toenmalige Nestor wilde
overnemen. Nu, daar had ik niet zoveel bedenktijd voor nodig. Over
mijn motivatie kan ik heel duidelijk zijn; vanuit mijn geloofsovertuiging je dienstbaar maken voor de samenleving is voor mij
een heel vanzelfsprekende levenswijze. Maar vergeet niet, zonder de
ondersteuning van Adrie, Rita en Jan kan ik zeker deze taak niet
uitvoeren. Zij zijn een belangrijke schakel in het geheel. En vergeet
niet, het is altijd super gezellig als de bezorgers op de woensdagen
op mijn adres de Soester Vensters en Magazines komen ophalen.
Het is twee dagen best flink aanpoten met elkaar om dit in goede
banen te leiden. En mocht er een KBO-lid het magazine niet hebben
ontvangen, dan bieden we altijd nazorg en bezorgen we zo snel
mogelijk aan het bewuste adres.
• Ik las in de december-uitgave van het Soester Venster een
dringende oproep voor enthousiaste bezorgers en reserve-
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Harry Janmaat Bezorgservice
Bestel online!

De Schoonheidsspecialiste
Schrikslaan 25

www.harryjanmaat.nl

3762 TA Soest
info@harryjanmaat.nl
035-6012687

De Schoonheidsspecialiste

Hofstedering 36, 3763 XK Soest 035-6941701/06-27221687

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken.

Hofstedering 36, 3763 XK Soest 035-6941701/06-27221687

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken.

//Michel  Rietveld\\  
//Woning  inrichting\\  

hans nota optiek
Van Weedestraat 87
3761 CD Soest
Tel. 035-6017120
info@hansnotaoptiek.nl
www. hansnotaoptiek.nl

Soesterbergsestraat  4  
3768  EH  Soest
Tel:  035  -‐  52  38  324
Mob:  06  -‐  557  56  096
Openingstijden:
dinsdag  -‐  donderdag
10.00  tot  18.00  uur
vrijdag  10.00  tot  18.00  uur
19.00  tot  21.00  uur
zaterdag  10.00  tot  17.00  uur

Logo_Eetvilla_2016_NW_diap.pdf
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Makers van
communicatie
colourprint.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor

Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen
Soesterbergsestraat 122 | 3768 EL Soest | T 035 601 27 06 | dagelijks geopend

eetvilla.nl

Specialist in (elektrische) fietsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.
Kom vrijblijvend langs en laat u informeren,
de koffie staat klaar!
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Gallenkamp Pelsweg 1
035-6012857

3768 HT Soest - Zuid
www.jaccodebruin.nl

Gallenkamp Pelsweg 1
035-6012857

3768 HT Soest - Zuid
www.jaccodebruin.nl

Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

Dè (e)-bike specialist!
voor A-merken, premiummerken en topservice

Uitgebreid advies en testrijden
Wat uw wensen ook zijn, als ervaren specialist in (elektrische) ﬁetsen
nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van
dienst met één of meerdere proefritten. De (elektrische) ﬁets van uw
keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig
afgesteld volgens uw persoonlijke wensen/eisen.
Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

Openingstijden: di. t/m vr. 09.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Slagerij van Asch

party- en cateringservice

van Weedestraat 66, 3761 CG Soest
Tel. 035-601 23 72
Fax. 035-602 46 25

Complete verzorging van o.a.
• Bedrijfsopeningen
• Recepties
• Personeelsfeesten
• Bruiloften / Jubilea
• Evenementen
• Koude / Warme Buffetten
• Luxe hapjes

Koningsweg 16, Soest
T 035 - 603 99 90
www.profile-smeeing.nl

bezorgers, om het team te versterken. Heeft dit geresulteerd in
een positieve aanvulling hierin?
Ja, gelukkig wel. Door de mensen persoonlijk aan te spreken heb ik
voor Toon Baltus Soestdijk twee enthousiaste bezorgsters bereid
gevonden deze wijk op zich te nemen. Naar alle waarschijnlijkheid
hebben we voor de zestig adressen in Soesterberg, na het overlijden
van Frans van Rossum in Soesterberg, eveneens een vervanger
kunnen aantrekken.
• Piet, mis je nog een vraag welke toegevoegd kan worden aan dit
interview?
Zeker, meer een boodschap, mensen moeten zich blijven verenigen.
Nog steeds, in deze tijd zeker, een belangrijk item. Gelukkig heeft
mijn broer Jan, vanuit zijn vakbondsactiviteiten, heel veel ervaring
opgedaan als vakbondslid en weet hoe belangrijk het is je te
verenigen om daardoor sterker te staan bij het behartigen van de
belangen van werkenden en gepensioneerden, zoals de inbreng bij
CAO-onderhandelingen, zeggenschap hebben in pensioenfondsen,
enz.; lid zijn van een ouderenbond is hierop een uitstekende
aanvulling. Met name naar de gemeente toe kan een ouderenbond de
belangen van ouderen naar voren brengen en hun wensen uiten. Ook
is een ouderenbond natuurlijk een uitstekend orgaan om contacten te
onderhouden en contacten tussen mensen tot stand te brengen en er
aan te werken om vereenzaming van ouderen te voorkomen. Een
ouderenbond kan ook gewoon een gezelligheidsvereniging zijn door
reisjes en spelletjes te organiseren. Tot slot wil ik opmerken dat het
mijn ervaring is, dat de verspreiding van het Soester Venster en het
KBO/PCOB Magazine door al de wijkbezorgers zorgvuldig en van
harte wordt gedaan. Daar wil ik hen allen zeer voor bedanken!
Ik bedank de familie Roest voor hun vrije tijd welke zij aan mij
beschikbaar stelden om dit interview mogelijk te maken.
Ria van Egdom
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Belastinghulp
Binnen onze plaatselijke bond
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
hebben we een enthousiaste groep
van 8 vrijwilligers die rond deze
tijd de aangifte
inkomstenbelasting voor diverse
leden invult.
Door middel van onze eigen
DigiD vragen we per persoon een machtigingscode aan. Op deze
manier kunnen we veilig inloggen op de belastingsite en de aangifte
verzorgen.
Ook voor zorg- en huurtoeslag kunt u bij ons terecht. En ook voor de
aangifte erfbelasting zijn er na overleg mogelijkheden deze te
verzorgen. In totaliteit worden er nu ongeveer tegen de driehonderd
aangiften verzorgd.
We doen dit niet alleen voor de leden van de KBO, we werken hier
samen met de PCOB.
Vanuit de landelijke bond krijgen we jaarlijks de wetswijzigingen
door die we ons, door middel van een opfriscursus, eigen kunnen
maken.
Heeft u vragen? Mijn telefoonnummer is 06-51 89 38 85.
Wij helpen u graag.
De kosten zijn niet hoog. Per adres € 12,50.
Onze leden uit Baarn kunnen zich melden bij Bas van der Boom,
T 06-51 14 08 25.
Henk Kok
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Dagtocht Mozaïeken

Dagtocht mozaïeken in de Kop van Noord-Holland.
Dinsdag 30 april, kosten € 68,We rijden richting de Kop van Noord-Holland en stoppen om
ongeveer 10.15 uur in Bakkum bij Restaurant Johanna’s Hof. Hier
drinken we gezellig koffie met gebak. Daarna rijden we door voor de
koffietafel in Restaurant de Vriendschap in ’t Veld. Daar zijn we om
12.15 uur.
’s Middags bekijken we onder begeleiding van een gids de
Bloemenpracht in Breezand. De bewoners hier maken van
hyacinten- en narcissenbloempjes fleurige mozaïeken in de tuinen.
Ook de straten en bruggen daar zijn prachtig versierd. In de bus zal
de gids ons duidelijk uitleg geven en zullen we langs veel mooie
kunstwerken rijden.
Om 17.30 uur sluiten we de dag af met een diner bij De Zoete Inval
Partyservice Haarlemmerliede.
Koffie met Gebak
Koffietafel
Bezoek aan
Drie-gangen diner

:
:
:
:

Restaurant Johanna’s Hof Bakkum
Restaurant de Vriendschap in ‘t Veld
Bloemendagen Anna Paulowna met gids
De Zoete Inval Partyservice
Haarlemmerliede

Dagtocht: Asperges in Maasduinen, Noord Limburg
Dinsdag 28 mei € 78,50
’s Morgens rijden we naar de plaats Zeeland waar we gezellig koffie
drinken met gebak. In Noord-Limburg is men tot 24 juni bijzonder
druk met het steken van asperges. We gaan dit bekijken en er ook
van proeven. ’s Middags genieten we in Velden van een heerlijk
aspergemenu in Hostellerie de Maasduinen.
Na dit diner brengen we een bezoek aan de Streekboerderij de Locht
waar we van alles te horen krijgen over de groei van de asperges.
’s Avonds gebruiken we een koffietafel in Zaal Verploegen in
Wijchen.
!14

Inschrijfformulier

KBO Dagtochten 2019

O Dagtocht Mozaïeken dinsdag 30 april € 68,O Dagtocht Asperges dinsdag 28 mei € 78,50

Soest
Soesterberg
Baarn

Opstapplaatsen

O Medisch Centrum Overhees O Honsbergen
O Bushalte Zuid-Promenade
O Bushalte Stam/Mariënburg
O Bushalte Station Soestdijk
O Dalweg, Kerkhof

O Dalweg vóór het Zwembad
O Soesterberg ‘De Drie Eiken’
De door u gewenste opstapplaats s.v.p. aankruisen
Naam ……………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………. Postcode …………
Woonplaats ………………………… ……..Tel.nummer …………………
2e Naam ……………………………………………………………………
Adres …………………………………………………. Postcode …………
Woonplaats ………………………………. Tel.nummer ………………….
Formulier inleveren bij: Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3766 ER Soest
óf verzenden met postzegel naar Betsy Seure, Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes.
Of mailen naar Betsy Seure ecm.seure@ziggo.nl Bij vragen: 035-531 01 29
Eventuele dieetwensen vóór de reis opgeven aan Betsy Seure (06-29 23 48 78 /
035-531 01 29.
Graag naam en tel.nr. familie en/of buren i.g.v. calamiteiten: ……………
……………………………………………………………………………………….
Dit deel afknippen en zelf bewaren
Betreft KBO dagtocht 30 april 2019 Dagtocht Mozaïeken
Indien u een dieet heeft dient u dit tijdig op te geven aan Betsy Seure,
035-531 01 29 of 06-29 23 48 78. De prijs van de reis van 30 april bedraagt
€ 68,- De prijs van de reis van 28 mei bedraagt 78,50.

De betaling van deze reis dient uiterlijk één maand voor de reisdatum te
zijn voldaan op: Bankrekening nummer: NL 71 RABO 035.99.78.290.
T.n.v KBO Soest/Soesterberg/Baarn onder vermelding van de
geboekte reis.
Bij eventuele tijdige annulering van de reis (4 werkdagen voor vertrek)
wordt de reissom teruggestort onder aftrek van € 2,50
administratiekosten. NB. Alle reizen worden uitgevoerd door en onder
verantwoording van Eemland Reizen BV te Hilversum.
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NIEUWE LEDEN

OVERLEDEN

Mw. M.J. Van Aken-van
Loon
Mw. W.A.M. van
’t Klooster-Verlaan
Dhr. P.B.M. Majoor
Mw. M.J.H. MajoorSmorenburg

Dhr. P.J. Bosboom
Mw. J. van Fulpenv.d. Heuvel
Mw. G.T.M. Gemke
Mw. C.J. Hilhorst-Kaats
Mw. A.J. Roelofs-Olthof

Wij heten hen van harte
welkom

Wij gedenken hen in
dankbaarheid

Waar ik vandaan kom?
Ik weet het niet.
Wie ik ben?
Ik weet het niet.
Waar ik heenga?
Ik weet het niet.
Ik verwonder mij dat ik zo
vrolijk ben!

KBO VERRASSING
VAN DE MAAND
APRIL: Mw. Hartman-Pfeiffer
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De Klarinet

OC Klaarwater

Klarinet 39, Soest
035-602 31 39

Wiardi Beckmanstraat 475, Soest
035-601 06 07 of 06-34 62 92 05

Rollator spreekuur
Maandag 1 apr. 9.30-10.30 uur

Bingo
Donderdag 28 mrt. 13.30 uur

Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 9 apr. 12.30 uur

Diepeveen
Ondermodeverkoop
Woensdag 10 apr. 9.30 uur

Bingo De Klarinet
Vrijdag 12 apr. 14.00 uur

Concert Koor Eigenwijs
10 jarig bestaan
Donderdag 11 apr. 10.00 uur

Dagje klaverjassen
Dinsdag 16 apr. 9.30 uur
Gesloten 2e Paasdag

Rollatorspreekuur,
Fysio Honsbergen en
Klussendienst
Dinsdag 16 apr. 11.00 uur

Pannenkoekeninloopmiddag
Vrijdag 26 april 12.30 uur.

Paasbrunch; aanmelden
Woensdag 17 apr. 12.20 uur

VVN Opfriscursus
Blijft u graag mobiel en zo
lang mogelijk autorijden?
Betwijfelt u of uw kennis van
het verkeer nog wel up-to-date
is?
Kijk dan eens op:
opfriscursus.vvn.nl
U kunt op deze site van Veilig
Verkeer Nederland testen hoe
het met uw kennis van de
verkeersregels staat.

Tweede Paasdag Gesloten
Lezing PCOB: De historie en
beleving van de
pelgrimstocht naar Santiago
de Compostella
Dinsdag 23 apr. 14.00 uur
Kloostermode show/verkoop
Woensdag 24 apr. 10.15 uur.
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De Drie Eiken

2e Paasdag
Maandag 22 apr. (misschien)
geopend 14.00 -17.00 uur

Dorpsplein 18, Soesterberg
0346-35 14 02

Koffie en toost met de
burgemeester, gratis (incl. 1
koffie, 1 drankje)
Zaterdag (Koningsdag) 27 apr.
14.00 uur

Modeshow / verkoop
Hoffman’s mode
Donderdag 4 apr. 10.00 uur
Info / demo / verkoop
hulpmiddelen Chiel v.d.
Stelt (o.a. rollators, stoelen)
Vrijdag 5 apr. 10.00-12.00 uur

Konings-drive Bridgeclub
Soesterberg
Zaterdag 27 apr. 19.30 uur

Bloemschikworkshop,
Marja Keddeman.
Aanmelden v.a. 21 maart
€ 15,Donderdag 11 april 9.30 uur

Dansavond 55+ (laatste van
dit seizoen) Entree € 2,75 /
€ 2,50
Zaterdag 11 mei 20.00 uur

Optreden Back Then band
met 60er/70er jarenmuziek
Entree € 3.30 / € 3,Zondag 14 apr. 15.00 uur

SENIORENDIS
Maandag 17.00 uur
Woensdag 17.00 uur
Donderdag17.00 uur
Vrijdag 12.30 uur

Paaslunch, aanmelden v.a.
28 mrt. / max. 40 personen
€ 10 excl. drankjes
Dinsdag 16 apr. 12.30 uur

Samen smakelijk eten voor
thuiswonende ouderen.
Deelname kan na intake aanmelden bij:
OC De Drie Eiken.
Kosten: € 7,50 per maaltijd.

Bingoavond kaarten € 4,95 /
€ 4,50 p.kaart
Vrijdag 19 apr. 19.30 uur
1e Paasdag gesloten
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
COSBO contact Soesterberg, Frans Panhuijzen

06-13 83 27 22

Hulpdienst Soesterberg

035-609 00 14

Klusjesdienst Soest

035-602 36 81

Lotgenotengroepen van mantelzorgers voor mensen met
dementie en chronische ziekten

035-602 36 81

Maaltijden, warm, koelvers of vriesvers

035-588 53 88

Personenalarmering

035-601 41 14

Seniorenbus

035-601 91 90

Senioren voorlichting

035-602 79 97

Steunpunt mantelzorg

035-609 31 55

SWOS

035-602 36 81

Tegen vereenzaming

035-602 36 81

Zorgbemiddeling Baarn - Soest

035-603 63 63

Zorgloket / WMO-loket

035-609 31 55

WMO meldpunt dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur

035-602 36 81

Keuringsartsen voor rijbewijzen
Rijbewijskeuringsarts, 2x per mnd. in Verpleeghuis Mariënburg.
Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl € 42,50
Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting

036-720 09 11

R. Kaarsgaren, Wijk Service Punt De Clomp 19-04 Zeist (ZeistWest) bellen voor afspraak dinsdag of vrijdag. Keuringen op
vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten € 35

06-28 70 10 55

Rijbewijskeuringen: Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A
Baarn of Laanstraat 74 Soest. Op afspraak € 40.

088-232 33 00 of
www.regelzorg.nl
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WIE - WAT - WAAR IN KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN
Bestuur
Voorzitter

Theo Stoop

035-544 62 99

theostoop@kpnmail.nl

Vice voorzitter

Frits van Wesemael

035-601 84 16

ggmvanwesemael@hetnet.nl

Secretaris

Ed Heideman

035-601 55 56

e.heideman@hccnet.nl

Penningmeester

Wim van Ruth

035-601 70 97

van.ruth@kpnmail.nl

Bestuurslid

- Gusta Borgts

035-601 38 48

gborgts@planet.nl

- Betsy Seure

035-531 01 29

ecm.seure@ziggo.nl

- John Biesaart

035-888 36 57

redactiesvkbo@icloud.com

Ledenadministratie Anton Simonis

035-601 99 20

antonsimonis@casema.nl

Belastinghulp

Henk Kok

06-51 89 38 85

henkkok1950@gmail.com

Bridgen

Winnie Schuin

06-44 43 87 67

winnie.schuin@hotmail.com

COSBO

- Frits van Wesemael

035-601 84 16

ggmvanwesemael@hetnet.nl

- Theo Stoop

035-544 62 99

theostoop@kpnmail.nl

Evenementen

Gusta Borgts

035-601 38 48

Klaverjassen

Tiny van Schoonhorst 06-16 86 03 65

tinyvanschoonhorst@hotmail.nl

Lief en Leed

- Gusta Borgts

035-601 38 48

gborgts@planet.nl

- Corry Smeele

035-602 29 69

c.j.smeele@casema.nl

gborgts@planet.nl

Liturgie

Bep Koelink

035-601 59 18

koelink@hetnet.nl

Ouderenadviseur

Ria Roelants

035-887 85 63

riaroelants@live.nl

Redactie SV

- John Biesaart

035-888 36 57

redactiesvkbo@icloud.com

- Gerda Buis

035-201 05 22

gerdabuis@gmail.com

- Ria van Egdom

035-602 01 22

ria.van.egdom@casema.nl

- Gerrit Sloothaak

035-602 07 68

g.sloothaak@casema.nl

Reizen

- Betsy Seure

035-531 01 29

ecm.seure@ziggo.nl

- Tonny Hilhorst

035-602 57 03

tonnyhilhorst@hotmail.com

Verspreiding SV

Piet Roest

035-602 09 30

jan.rita.roest@ziggo.nl

035-601 06 23

gon.paul@kpnmail.nl

Website KBO SSB Paul Sparnaaij

Postadres: KBO-afdeling Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139, 3760 AC Soest
Banknummer: NL73 RABO 0379 900 599
T.n.v. KBO Soest-Soesterberg-Baarn
www.kbosoest.nl
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Pedicure- en VoetreflexPlus

Voor de juiste aandacht en zorg va

Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk

Voor de juiste aandacht en zorg
van uw en
voeten
PedicureVoetreflexPlus p

Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk

Voor de juiste aandacht en zorg van uw voeten

Voor de juiste aandacht en zorg van

Specialisaties:
• Cosmetische voetverzorging
• Diabetische voetverzorging
• Reumatische voetverzorging
• VoetreflexPlus therapie
Specialisaties:
Praktijk:
• Cosmetische voetverzorging
Wielewaal 44
Specialisaties:
P
Aangesloten
• Diabetische voetverzorging
3766 VC SOEST
Specialisaties:
Praktijk: bij:
Provoet,
brancheorganisatie
voor pedicures
•
Cosmetische
voetverzorging
W
•
Reumatische
voetverzorging
Tel.
06-51678292
• Cosmetische voetverzorging
Wielewaal
44
ProCert,
kwaliteitsregister
voor pedicures
•
Diabetische
voetverzorging
• VoetreflexPlus therapie3766 VC SOEST
Email: info@voetcarem3
• Diabetische voetverzorging
• Reumatische voetverzorging
T
• Reumatische voetverzorging
Tel. 06-51678292
• VoetreflexPlus therapie
E
• VoetreflexPlus therapie
Email: info@voetcaremarjolein.nl

Aangesloten bij:
Provoet, brancheorganisatie voor pedicures
bij:
ProCert, kwaliteitsregisterAangesloten
voor pedicures
Aangesloten bij:
Provoet, brancheorganisatie voor pedicures
Provoet, brancheorganisatie voor pedicures
ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures
ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures

Familiebedrijf sinds 1938.

* Uitvaartzorg op maat * Eigentijds *
* Persoonlijk * Vertrouwd *
Dag en nacht te bereiken:

035 - 601 30 86 • 0346 - 351 223
www.smorenburguitvaart.nl

