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Waar gaan we in dit nieuwe jaar naar toe? 

Lang geleden zong Wim Kan deze strofe in een van 
zijn beroemde oudejaarsconferences. Met de huidige 
energiecrisis, het klimaatprobleem, de oorlog in 
Oekraïne en de onduidelijke politieke 
ontwikkelingen op velerlei gebied heeft deze vraag 
nog niets aan actualiteit verloren, al zouden we hem 
nu misschien zingen zonder de weemoedige en 
geruststellende glimlach waarmee Kan hem nog 
bracht. Wat zal 2023 ons brengen? Ik heb geen 
glazen bol en u ook niet. En zoals mijn moeder 
zaliger altijd zei “Alles te weten maakt niet 
gelukkig”. En zo is het maar net.  Waar we wel naar 
toe gaan zijn de reguliere activiteiten zoals het 
bridgen, klaverjassen, de grijze borrel, de lunches 
enz. Maar ook nieuwe activiteiten komen eraan.  
Op dinsdag 9 mei 2023 is het ‘Vrijetijdssymposium 
Senioren Soest” ‘s middags in de raadzaal van het 
gemeentehuis gepland. Tijdens dit symposium gaan 
experts op het gebied van vrijetijdsbesteding voor 
senioren met elkaar in gesprek over de 
mogelijkheden, maar ook over de onmogelijkheden 
van senioren om aan bepaalde activiteiten deel te 
nemen, (bijvoorbeeld omdat de digitale 
vaardigheden ontbreken).  
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Na een onderbreking van 3 jaar, door Corona, is er weer de 
Nieuwjaarsreceptie van het COSBO (KBO en PCOB) en de 
Bewonerscommissie “De Vijverhof “op vrijdag 6 januari van 
14:00-16:00 uur in Ontmoetingscentrum De Klarinet. Een mooie 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en te toosten op 
het nieuwe jaar. 

Maar eerst nog even december door:  
donderdag 15 december om 14:00 uur is de Kerstviering in de Petrus 
en Pauluskerk. Vrijdag 16 december een bijzonder mooie dagtocht 
met veel verrassingen en een heerlijk kersdiner. U kunt zich nog 
aanmelden bij Betsy Seure! Ook de Soesterbergers vergeten we niet. 
Maandag 19 december om 10:00 uur is er een Kerstsamenzijn in De 
Drie Eiken. 

Uw bestuur hoopt u op een van, maar liever alle, bovenstaande 
activiteiten te ontmoeten. Maar mocht dat om de een of andere 
manier niet lukken, dan wensen wij u een Zalig Kerstmis en een, in 
alle opzichten, Voorspoedig Nieuwjaar. 

N.B.  Nogmaals wil ik de aandacht vestigen op alleenstaanden, die 
het juist in deze decembermaand erg moeilijk kunnen hebben. Kijk 
om u heen. Wellicht kunt u iemand blij maken door extra aandacht te 
geven, uit te nodigen voor het Kerstdiner of een andere bijeenkomst.
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Eucharistieviering  
HH. Petrus en Pauluskerk   

Kerkplein 2, 3764 AW Soest  
DONDERDAG  15 december  om  14.00 uur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het thema is  “Licht en Waarheid” 
Celebrant is pastoor J. Skiba m.m.v. cantores o.l.v. Jan Schuring 

Wij hopen u graag te ontmoeten, wel verzoeken wij u van te voren aan te melden bij ons Parochiesecretariaat  
(035-6011320 of 035-7400005) 

Vervoer dient u een week van te voren  
aan te vragen bij  mevrouw Joke v.d. Breemer,  

tel. 035-6020206 (in de avonduren) 
 De liturgiecommissie KBO
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Van de redactie 

Voor u ligt het laatste Soester Venster van dit in veel opzichten 
turbulente jaar. Een jaar dat bij de start nog volop in de ban was van 
de Corona epidemie. Een jaar waarin we als redactie gelukkig weer 
de (her-)start van een flink aantal activiteiten konden melden. De 
reis- en de kaartclub gingen weer van start, de lunchclub herleefde 
en ook de grijze borrel bracht ons weer samen. 
Het nieuwe jaar brengt ook een aantal wijzigingen in onze redactie 
mee. Gerda Buis, die ons de laatste jaren inspireerde met haar 
overwegingen en gedichtjes stopt daar na overleg met de redactie nu 
mee. Niet omdat het vuur op is maar om ruimte te maken voor een 
ander geluid. Om ons afdelingsblad verfrissend en vernieuwend te 
houden acht ik het van belang van tijd tot tijd te zorgen voor een 
frisse blik en nieuwe ideeën. 
Vandaar ook mijn besluit het stokje over te dragen aan mijn 
opvolger. Ik ben blij dat Bart Verreijt bereid is de eindredactie van 
het Soester Venster met ingang van het komende jaar op zich te 
nemen. Bart zal zich in het eerstvolgende Soester Venster aan u 
voorstellen en ons blad zeker een nieuwe impuls geven. 
Ik hoop dat wij als redactie u de afgelopen jaren op nuttige wijze 
hebben kunnen voorzien van informatie en ontspanning en 
dank allen die de afgelopen jaren aan dit blad met kopij of suggesties 
hebben bijgedragen en mij bij het samenstellen ervan steeds hebben 
ondersteund. In de eerste plaats mijn trouwe redactieleden Gerda 
Buis en Ria lamé, die mij steeds stimuleerden. Natuurlijk ook dank 
aan onze vaste columnisten voor hun altijd weer interessante 
bijdragen. 
Namens de redactie wens ik u allen een Zalig Kerstmis en vooral 
ook een gezegend en voorspoedig 2023. 

John Biesaart
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WILT U HIEROVER NADENKEN ? 

De KBO Soest- Soesterberg-Baarn Is voor haar activiteiten 
afhankelijk van contributies, subsidie van de gemeente Soest of 
Rabobank, inkomsten uit advertenties en beleggingen, vrijwillige 
bijdragen. 
Over het laatste wil ik het even met u hebben. 
Het aantal leden daalt, waardoor ook de inkomsten uit contributies 
dalen. Toch willen wij alle activiteiten in stand houden. Die komen 
meestal duurder uit dan gewenst. 
Wat zou het mooi zijn als onze leden bereid zijn een vrijwillige 
bijdrage te sturen of een legaat of deel van de erfenis in hun 
testament op te nemen. 

Die bijdragen zijn onderhevig aan schenk- of erfbelasting. Om dit te 
besparen hebben wij ons in 2021 aangemeld voor een besluit over 
een Algemeen Nut Beogende Instelling [ANBI]. 
Onze aanvraag is, ook nadat wij aanvullende informatie hadden 
verschaft, bij nader inzien door de Belastingdienst afgewezen.  
De reden: wij doen niet genoeg voor het algemeen belang, maar zijn 
meer een vereniging voor gezelligheid en aandacht voor de leden. 
Ondanks ons bezwaar tegen deze negatieve beslissing is de 
afwijzing gebleven. 
Wel is de koepel: Bond Utrecht en Unie KBO als ANBI  
aangewezen.  

Wij kunnen, indien wij een vrijwillige bijdrage krijgen [boven  
€ 2.274] , die schenk- of erfbelasting nog proberen te voorkomen 
door een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Dat moet dan 
gebeuren na toekenning van een bijdrage met een aangifte aan de 
Belastingdienst voor aanmelding als: Sociaal Belang Behartigende 
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Instelling [SBBI]. De Belastingdienst moet hierover een oordeel 
vellen. 

Hopelijk zijn onze leden bereid de activiteiten te blijven steunen 
met, indien mogelijk, een vrijwillige bijdrage, een legaat of een deel 
van de erfenis. 
Bij voorbaat dank voor uw eventuele bereidheid.  

Wim van Ruth, penningmeester KBO Soest-Soesterberg-Baarn 

Tijd voor de incasso van de contributies 2023 
  
Zoals gebruikelijk zullen wij weer half december de contributies 
voor het volgend jaar gaan incasseren via de Rabobank bij alle 
leden, die een incassomachtiging hebben afgegeven. Wilt u a.u.b. 
 zorgen dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat, anders 
wordt de incasso geweigerd. 
Indien u het niet eens zou zijn met de incasso kunt u deze laten 
terugboeken bij uw bank. De ledenadministratie wil dan wel graag 
weten, waarom u de contributie niet kan/wil betalen. 
De Leden die nog geen incassomachtiging hebben ingeleverd, 
kunnen deze uiteraard altijd bezorgen bij de Ledenadministratie. 
  
Aan de leden zonder incassomachtiging wordt een  nota verstuurd 
met het verzoek de contributie zo snel mogelijk te voldoen. 

Met vriendelijke groeten, Wim van Ruth, penningmeester
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De strohalm 

Tijdens kerst is in de kerk een kerstspel. Zoals elk jaar op 
kerstavond. Dit jaar hadden de jongeren zelf het kerstspel 
geschreven. En ze hadden werkelijk aan alles gedacht. Zelfs aan de 
os en de ezel, ja, zelfs aan het stro. Zoals meestal bij de generale 
repetitie ging bijna alles fout. Bijna niemand had zijn tekst goed in 
zijn hoofd, de coulissen waren nog niet af, maar wat nog erger was: 
de drie koningen waren ze gewoon vergeten. Om de een of andere 
vreemde reden was men deze belangrijke rollen vergeten! 

Omdat ze vonden dat deze personen onmisbaar waren in het 
kerstspel, stelde iemand voor om in de parochie te vragen wie 
bereid was om koning te spelen. Het was niet nodig dat de koning 
nog tekst moest leren; het zou voldoende zijn als de drie koningen 
een gift brachten en neerlegden bij de wieg. Zo gezegd, zo gedaan. 
En toen werd het sneller kerstmis dan gedacht; kerstavond stond op 
het programma. De kerk was vol, de mensen nieuwsgierig en de 
acteurs opgewonden en nerveus. Het kerstspel begon en het begon 
gelijk goed, het bleef ook goed gaan, iedereen kende zijn tekst, en 
als er dan toch iemand begon te stotteren, dan was het gewoon op 
de goede plaats in het spel en paste het perfect in het prachtige 
kerstverhaal. Toen kwam de laatste scène: de drie koningen die op  
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het laatste moment gevraagd waren voor dit spel. Ongeoefend 
kwamen ze naar voren, zoals dat ook is in het echte leven.  

De eerste koning was een man, misschien in de veertig of zelfs 
ouder. Hij had een kruk bij zich, maar hij had die klaarblijkelijk  
niet echt nodig. Iedereen keek opgewonden en gespannen en 
spitste de oren, toen hij de kruk voor de kribbe legde en zei: Ik had 
dit jaar een auto-ongeluk en lag lang in het ziekenhuis. Niemand 
kon mij toen zeggen of ik ooit opnieuw zou kunnen lopen. Elke 
kleine stap vooruit was voor mij een geschenk. Die tijd heeft mijn 
leven veranderd. Ik leef meer bewust en ben dankbaarder 
geworden. Voor mij is niets meer vanzelfsprekend. In de morgen 
opstaan, zitten, lopen en staan, gewoon erbij zijn. Alles is voor mij 
een wonder, alles is voor mij een geschenk. Ik leg deze kruk voor 
de kribbe als een teken van mijn dankbaarheid aan die Ene die mij 
weer op de benen heeft gebracht!  

Het werd erg stil in de kerk toen de tweede koning naar voren 
kwam. De tweede koning was een koningin, moeder van twee 
kinderen. Ze zei: Ik geef je iets wat je niet kunt kopen, niet ziet en 
niet kan inpakken en wat me vandaag nog het meest waardevol is. 
Ik geef je mijn ja-woord en mijn toestemming tot mijn leven, zoals 
het is geworden, ook al kon ik in mijn leven niet altijd meer 
geloven. Ik geef je mijn ja-woord voor mijn leven en alles wat 
daarbij hoort, mijn sterke en zwakke punten, mijn angsten en mijn 
verlangens en de mensen die bij mij horen. Mijn ja-woord ook 
voor mijn twijfels en mijn geloof.Toen trad de derde koning naar 
voren. Een jonge man met een flitsend modern kapsel, top gekleed, 
goed verzorgd, zoals hij zich kan laten zien op ieder feest. Iedereen 
hield de adem in toen hij met luide stem zei: Ik ben de koning met 
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lege handen! Ik heb jullie niets te bieden. In mij is er alleen maar 
onrust en angst. Ik zie eruit alsof ik het leven aankan, maar achter 
mijn uiterlijk is niets, geen zelfvertrouwen, geen zin in het leven, 
geen hoop. In plaats daarvan veel teleurstelling, veel zinloosheid 
en vele beschadigingen. Ik ben de koning met lege handen. Ik 
twijfel zo’n beetje aan alles, zelfs aan het kind in de kribbe. Mijn 
handen zijn leeg. Maar mijn hart is vol van verlangen naar 
vergeving, verzoening, liefde en geborgenheid. Ik ben hier en hou 
mijn lege handen voor u en ik ben benieuwd wat u mij te bieden 
hebt.  

Diep onder de indruk van deze onverwachte koninklijke 
verschijning aan het einde van het spel ontstond er een vreemde 
drukkende stilte in de kerk tot Josef uit het kerstspel spontaan naar 
voren kwam. een strohalm uit de kribbe haalde en die in de lege 
handen van de jonge koning legde en zei: Het kind in de kribbe is 
de strohalm waar je je aan vast kunt houden!  

Omdat allen voelden dat zij, ondanks de volle tassen met 
geschenken, ook met lege handen stonden, wilden ook zij die 
betrokkenheid met hun handen pakken. En zo gebeurde het dat alle 
mensen in de kerk naar voren kwamen en een strohalm uit de 
kribbe namen. Toen werd opeens duidelijk dat het op kerstavond 
helemaal geen schande is om met lege handen te staan met het 
vooruitzicht iets te ontvangen, iets te krijgen.  

Ria Lame,  

Naar een vertaling van Griff nach dem Strohalm  
Van: Ludwig Burgdörfer 
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  4-12   Lunchclub 
15-12   Kerstviering 
16-12 Kerstdagtocht  
19-12   Kerstsamenzijn 
            Soesterberg 
  6-1     Nieuwjaarsreceptie 
20-1     Grijze borrel 

Let op: de Grijze borrel vervalt in 
de maand december i.v.m. een 
tennistoernooi bij LTC Soestdijk. 

Agenda

 
Nieuwe lid 
Mw. L.H.M. van den Berg-
Oome 
Dhr. M. Boon 
Mw. Markies 
Mw. T.C.M. Monsee-Blokker 

Wij heten hen van harte 
welkom. 

Overleden 
Mw. J.M. de Boer-Krijnse 
Locker 
Mw. M. t.h. Hofman 
Mw. I.E.T. Koop-Kranendonk 
Mw. V.J.M. Nijholt-Meijers 

Wij gedenken hen in 
dankbaarheid.

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

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

cateringcentraal.nl

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

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

cateringcentraal.nl
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partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl

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

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

cateringcentraal.nl

 
Attentie van de maand   

Elke maand wordt één van 
onze leden bezocht en in het 

zonnetje gezet. 
In november is dat 

Mw. F.M.P. van Doorn-
Hamers
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         Die goeie nieuwe tijd… 
        Leo Weusten, huisarts

Diensten horen erbij. Als dokter moet je bedreven blijven in de acute 
ziektebeelden. Dat is bovendien een - terechte - eis die van hogerhand 
wordt opgelegd als voorwaarde voor behoud van je 
beroepsregistratie. Je wordt naar rato van praktijkgrootte 
ingeroosterd. Je collega’s zorgen immers bij nacht en ontij voor jouw 
patiënten en dan is het redelijk dat jij ook jouw steentje bijdraagt tbv 
andermans patiënten.  

Het is eigenlijk prima geregeld, een aantal verbeterpunties 
daargelaten. Als je dienst op zaterdagochtend om 8uur begint, 
ontmoet je de gaande collega’s van de nachtdienst, plus een heel team 
van assistentes en chauffeurs. Die weten allemaal precies met wie zij 
wat moeten doen. De locatie van de post, aanpalend aan de SEH 
(spoedeisende hulppost van het ziekenhuis), maakt dat je 
desgenodigd snel kunt ‘schakelen’ met de in witte-jas gehulde 
vakbroeders van de interne, cardio, gyneco, kindergeneeskunde, 
chirurgie, etc. Maar ook de logistieke omstandigheden (zoals goede 
digitale ondersteuning, voldoende spreekkamers met de juiste 
apparatuur, prima koffie-automaten, compleet en modern uitgeruste 
auto’s) zijn zo goed als optimaal.  

Het is plezierig om onder die toereikende omstandigheden je werk te 
kunnen doen, en uitgesproken gezellig om zo ook nog je collega’s uit 
de omgeving te ontmoeten bij de wisseling der wachten. Zo is dienst 
doen al bij al een uitgesproken teamklus geworden, en contrasteert in 
nogal wat opzichten met de omstandigheden van 25-30 jaar geleden.  

Als net startende huisdokter werkte ik de eerste jaren in het 
Limburgse, waar van huisartsenposten nog geen sprake was. Je had 
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een semafoon ipv een mobieltje, en werd in de nacht- en 
weekenddiensten geposteerd op een wat grotere dagpraktijk. Van 
daaraf was je slechts matig bereikbaar, en je partner (in mijn geval 
mijn vrouw) moest als achterwacht functioneren. Je zag een aantal 
patiënten, waarvan de meesten na telefonisch contact vooraf in je 
wachtkamer waren beland. Als je weggeroepen werd voor een 
spoedvisite dan sprong je in je eigen autootje. Geen gepimpte dikke 
Volvo met navigatie en chauffeur, maar zelf achter ‘t stuur en je 
wegenkaart half uitgevouwen op de stoel naast je.  

Overdag was het nog wel redelijk te overzien, maar ‘s-nachts was het 
in het donker vaak een ware uitdaging om de verblijfplaats te vinden, 
en je soms angstige en dientengevolge ongeduldige patiënt te kunnen 
bedienen. Bij uitstek de vele boerderijen in de regio waren lastig te 
vinden, zelfs met een degelijke lantaarn. En als je uiteindelijk 
arriveerde, dan kon het zomaar zijn dat je verwelkomd werd door een 
iets te enthousiaste waakhond die je soms echt belette de boerderij te 
betreden, of je zieke patiënt tot aan het bed te naderen. Eenmaal bezig 
kon je ook nog door je achterwacht opgeroepen worden voor een 
tweede spoedje, en dan was de chaos compleet. De wachtkamer op de 
praktijk was immers nog gevuld (slechts enkelen dropen af vanwege 
het lange wachten) en je moest toch echt die dame met haar 
hartprobleem correct afronden voor je weg kon naar die astmapatiënt 
twee dorpen verderop. Je stond dus vaak voor duivelse dilemma’s en 
beleefde geregeld best wel veel eenzame momenten. Er dacht immers 
niemand met je mee, zeker ‘s-nachts niet. En er er stond geen team 
om je heen, laat staan een goed werkende mobiele telefoon, navigatie 
systemen, en al wat dies meer zij.  

Zeker, de romantiek en sterke verhalen blijven je bij, maar qua 
professionaliteit zijn er in die jaren vele goede stappen gemaakt.  
Het derde woord van het gezegde ‘die goeie ouwe tijd’ kan wat mij 
betreft rigoureus vervangen worden! 

13

Soest in beeld 
 

René van Hal

Het Pomonalaantje 

Ik denk dat de meeste lezers van dit 
blad het “Pomonalaantje” in Soest niet 
kennen, en waarschijnlijk ook niet 
weten waar ze in Soest zouden moeten 
zoeken om deze straat te vinden.  

Op 9 april 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders 
de naam Pomonalaantje vastgesteld voor een zijstraatje van de 
Parklaan, dat evenwijdig loopt aan de Nieuweweg en leidt naar de 
oude groenten- en fruitwinkel van de familie Hilhorst. Aan deze laan 
liggen slechts 2 woningen. 

De straatnaam verwijst naar een nabijgelegen villa met daarachter 
een fruitkwekerij uit het begin van de 20ste eeuw. De villa had als 
naam “Pomona”, een naam die ook gebruikt werd voor de kwekerij. 
De villa was eigendom van de familie Van Eck-Swerms en zou 
gebouwd zijn in 1890. Op 24 juli 1917 werd op verzoek van de heer 
Van Eck in de Gouden Ploeg de villa openbaar verkocht.  

De fruitkwekerij kwam in handen van de heer B.T. Swets. De 
fruitkwekerij is niet zo lang doorgegaan. In 1925 is de familie Swets 
verhuisd naar Zeist en daarna komen we de naam niet meer tegen in 
de archieven. 

De Villa is verkocht aan de heer W.H.B. Stoof, die er een praktijk 
voor heilgymnastiek en massage in heeft gevestigd. Hij heeft de 
naam van de villa omgedoopt naar Villa Sonnehoeck. De villa werd 
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wegens het overlijden van de heer Stoof in 1940 wederom openbaar 
verkocht. De villa werd gekocht door de heer J. Rams voor fl. 6.300, 
de grote tuin werd apart verkocht. 

Na de Tweede Wereldoorlog is er een café en later een Hotel Café 
Restaurant in gevestigd. Eigenaresse was mevrouw weduwe B. van 
der Wilt – de Groot. Het café heeft niet altijd een goede naam gehad 
in Soest vanwege de bezoekers die er kwamen. Vanwege het 
gemeentelijk plan om een weg over De Engh aan te leggen en een 
nieuw dorpscentrum in te richten nabij Station Soest-Zuid werd deze 
villa (op dat moment eigendom van de gezusters Westemeijer) 
gekocht door de Gemeente Soest evenals vele andere huizen in die 
omgeving. De centrumplannen zijn nooit gerealiseerd vanwege de 
weerstand onder de Soester bevolking. De villa viel ten prooi aan 
brandstichtingen en vernielingen, 
en is in 1977 gesloopt. Het terrein 
heeft zo’n 10 jaar braak gelegen in 
afwachting van bouwplannen. Op 
de locatie is kantoorgebouw 
Parkstaete uiteindelijk 
gerealiseerd. 

Villa Pomona anno 1921

Verschijningsdata 2023 KBO-PCOB Magazine en Soester Venster 

Deadline Bezorging 
12 januari      24 januari 
16 februari      28 februari 
16 maart      28 maart 
20 april         2 mei 
25 mei         6 juni 
22 juni         4 juli 
10 augustus      22 augustus 
14 september      26 september 
12 oktober      24 oktober 
16 november      28 november
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Op zondag 4 december a.s. eten we in Restaurant China,  
Burg. Grothestraat 38 

Voor de liefhebbers zijn nog enkele plaatsen te boeken. 

Voor zondag 8 december heb ik gereserveerd bij 

Brassen op de Brink, Baarn 

Aanmelden bij Ria Lamé 

lame@xs4all.nl / tel. 6028726 

DE GRIJZE BORREL 

Vanwege  een tennistoernooi bij LTC Soestdijk 

wordt er niet geborreld op vrijdag 16 december. 

In het nieuwe jaar bent u weer welkom elke 3e vrijdag  
van de maand.

KBO 
Lunchclub
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Samenvatting ingevulde KBO-enquêteformulieren  

De KBO leden Soest-Soesterberg-Baarn hebben in september jl. een 
enquête ontvangen met het verzoek deze in te vullen omdat het KBO 
Bestuur graag wil weten hoe onze leden het KBO-lidmaatschap 
ervaren en/of er verbeterpunten zijn. 61 Leden hebben aan dit 
verzoek gehoor gegeven. Onderstaand een samenvatting van de 
antwoorden.   

De meeste deelnemers aan deze enquête zijn 75+. Het aantal 
vrouwen dat lid is van de KBO is in de meerderheid. De meeste 
leden wonen alleen in een levensloopbestendig rijtjeshuis of een 
appartement en verplaatsen zich per auto, e-bike of openbaar vervoer 
(let wel: dit zijn de 61 leden die de enquête ingevuld hebben). De 
voornaamste reden waarom men lid is geworden zijn de uitstapjes, 
de voorlichtingsbijeenkomsten over bepaalde thema’s, maar ook 
andere bijeenkomsten zoals De Grijze Borrel en de gezamenlijke 
lunches, het bridgen en klaverjassen en de belastinghulp. Maar een 
groot deel is ook lid geworden uit idealisme en omdat men zich 
vertegenwoordigd wil weten, zowel bij de landelijke als de 
plaatselijke overheden. Ook de informatie via het Soester Venster, 
het KBO/PCOB Magazine en de Website www.kbosoest.nl wordt 
zeer op prijs gesteld.  
Op de vraag ‘wat zou u willen in onze gemeente?’ kwam duidelijk 
de wens naar meer betaalbare seniorenwoningen naar voren en ook 
het ontbreken van bankjes in de wijken wordt als een gemis ervaren.  
Ook was er ergernis over losliggende tegels, het snoeien van bomen 
en hondenpoep.   
Waren er nog wensen aan ons bestuur? Jazeker. Meer mogelijkheden 
om te bewegen zoals wandelen, dansen, fitness, museumbezoek en 
doe-bijeenkomsten. 
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plaatselijke overheden. Ook de informatie via het Soester Venster, 
het KBO/PCOB Magazine en de Website www.kbosoest.nl wordt 
zeer op prijs gesteld.  
Op de vraag ‘wat zou u willen in onze gemeente?’ kwam duidelijk 
de wens naar meer betaalbare seniorenwoningen naar voren en ook 
het ontbreken van bankjes in de wijken wordt als een gemis ervaren.  
Ook was er ergernis over losliggende tegels, het snoeien van bomen 
en hondenpoep.   
Waren er nog wensen aan ons bestuur? Jazeker. Meer mogelijkheden 
om te bewegen zoals wandelen, dansen, fitness, museumbezoek en 
doe-bijeenkomsten. 
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Conclusie van uw bestuur: Wij realiseren ons dat deze samenvatting 
soms kan afwijken van de mening van leden, die om welke reden 
dan ook niet hebben deelgenomen aan deze enquête, maar wij 
wilden u hem toch niet onthouden. We gaan ons ook beraden hoe we 
gevolg kunnen geven aan de geuite wensen, maar wat betreft de doe-
bijeenkomsten willen wij onze leden wel erop wijzen dat deze al 
georganiseerd worden door de SWOS (Stichting Welzijn Ouderen 
Soest).  Zie onderstaand overzicht. 
De cadeaubon ad € 50,-- is onder de inzenders verloot. De winnaar 
is mevrouw Ineke Snoek. 

Doe-bijeenkomsten Klaarwater    
Bingo, laatste donderdag van de maand; Samen zingen donderdag 
10:00-11:00; Kaarten (Bridge+Klaverjas)  
Maandag 9:30-12:00; Wandelen vrijdag 10:00-11:00 
Biljarten ma/di/wo/vr. 

Doe-bijeenkomsten De Klarinet 
Bingo laatste vrijdag van de maand; Samen zingen -vrijdag 
9:45-11:15; Kaarten (Bridge) maandag 13:30-16:30; Bridge + 
Klaverjas woensdag 13:30-16:30; 
Wandelen di. 10:00-11:30, wo. 9.00 -11:00 uur; Fietsen woensdag 
13:00-15:00; Biljarten ma/di/wo/do/vr  
Doe-bijeenkomsten De Drie Eiken Soesterberg 
Bingo 3e vrijdag van de maand 19:30-23:00 uur; Samen zingen 
maandag 10:00-11:30 uur; Bridge dinsdag 19:00-22:30 uur, 
Wandelen donderdag 9:30-10:30 uur 
Biljarten ma/di/wo/vr 
                                                                     Yvonne Dijkhuis-Blessing
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A dam en Eva hebben ongetwijfeld met bewondering en 
ontzag naar het nachtelijk firmament staan kijken. Veel 
mooier dan wij het zien. Er was immers nog geen sprake 

van lichtvervuiling. Alleen de heldere maan kon de achtergrond doen 
verbleken. Maar net als bij ons kwam ook daar na volle maan de 
nieuwe maan, waarbij de flonkerende sterren schitterend afstaken 
tegen de diepzwarte hemel. De Melkweg, in Soest nauwelijks 
zichtbaar, spreidde zich uit over het grootste deel van het 
hemelgewelf als een bandelier van edelstenen op fluweel. 

Toch kunnen ook wij hier genieten van de sterrenpracht. Kijk  eens 
in deze tijd van het jaar ’s morgens, op een onbewolkte dag, voordat 
de schemering begint naar de zuidwestelijke hemel. Dan zie je de 
grote winterzeshoek, gevormd door de zes heldere sterren 1 – 6 in de 
figuur. Voor de sterren 5 en 6 moet je wel goed omhoog kijken. Maar 
dominant is ongetwijfeld het sterrenbeeld Orion. Ongenaakbaar en 
majestueus naar de aarde gekeerd als om ons te … vul zelf maar in, 
vele antwoorden zijn mogelijk.  

De ster 1b in Orion is Betelgeuze. Dat is een superreus met een 
diameter ruim 400x groter dan die van de Zon. Hij heeft inmiddels 
zijn brandstof (waterstofgas) zowat helemaal verbruikt en kan  elk 
ogenblik sterven. Geen zachte dood, maar een supernova, een 
astronomische ontploffing waarbij zoveel licht wordt uitgestraald dat 
hij bij ons dagenlang overdag zichtbaar zal zijn als de heldere maan. 
Daarmee graaft Betelgeuze zijn eigen graf: door al dat geweld 
verandert hij in een zwart gat. Een groot deel van de ster wordt door 

18

A dam en Eva hebben ongetwijfeld met bewondering en 
ontzag naar het nachtelijk firmament staan kijken. Veel 
mooier dan wij het zien. Er was immers nog geen sprake 

van lichtvervuiling. Alleen de heldere maan kon de achtergrond doen 
verbleken. Maar net als bij ons kwam ook daar na volle maan de 
nieuwe maan, waarbij de flonkerende sterren schitterend afstaken 
tegen de diepzwarte hemel. De Melkweg, in Soest nauwelijks 
zichtbaar, spreidde zich uit over het grootste deel van het 
hemelgewelf als een bandelier van edelstenen op fluweel. 

Toch kunnen ook wij hier genieten van de sterrenpracht. Kijk  eens 
in deze tijd van het jaar ’s morgens, op een onbewolkte dag, voordat 
de schemering begint naar de zuidwestelijke hemel. Dan zie je de 
grote winterzeshoek, gevormd door de zes heldere sterren 1 – 6 in de 
figuur. Voor de sterren 5 en 6 moet je wel goed omhoog kijken. Maar 
dominant is ongetwijfeld het sterrenbeeld Orion. Ongenaakbaar en 
majestueus naar de aarde gekeerd als om ons te … vul zelf maar in, 
vele antwoorden zijn mogelijk.  

De ster 1b in Orion is Betelgeuze. Dat is een superreus met een 
diameter ruim 400x groter dan die van de Zon. Hij heeft inmiddels 
zijn brandstof (waterstofgas) zowat helemaal verbruikt en kan  elk 
ogenblik sterven. Geen zachte dood, maar een supernova, een 
astronomische ontploffing waarbij zoveel licht wordt uitgestraald dat 
hij bij ons dagenlang overdag zichtbaar zal zijn als de heldere maan. 
Daarmee graaft Betelgeuze zijn eigen graf: door al dat geweld 
verandert hij in een zwart gat. Een groot deel van de ster wordt door 



18

A dam en Eva hebben ongetwijfeld met bewondering en 
ontzag naar het nachtelijk firmament staan kijken. Veel 
mooier dan wij het zien. Er was immers nog geen sprake 

van lichtvervuiling. Alleen de heldere maan kon de achtergrond doen 
verbleken. Maar net als bij ons kwam ook daar na volle maan de 
nieuwe maan, waarbij de flonkerende sterren schitterend afstaken 
tegen de diepzwarte hemel. De Melkweg, in Soest nauwelijks 
zichtbaar, spreidde zich uit over het grootste deel van het 
hemelgewelf als een bandelier van edelstenen op fluweel. 

Toch kunnen ook wij hier genieten van de sterrenpracht. Kijk  eens 
in deze tijd van het jaar ’s morgens, op een onbewolkte dag, voordat 
de schemering begint naar de zuidwestelijke hemel. Dan zie je de 
grote winterzeshoek, gevormd door de zes heldere sterren 1 – 6 in de 
figuur. Voor de sterren 5 en 6 moet je wel goed omhoog kijken. Maar 
dominant is ongetwijfeld het sterrenbeeld Orion. Ongenaakbaar en 
majestueus naar de aarde gekeerd als om ons te … vul zelf maar in, 
vele antwoorden zijn mogelijk.  

De ster 1b in Orion is Betelgeuze. Dat is een superreus met een 
diameter ruim 400x groter dan die van de Zon. Hij heeft inmiddels 
zijn brandstof (waterstofgas) zowat helemaal verbruikt en kan  elk 
ogenblik sterven. Geen zachte dood, maar een supernova, een 
astronomische ontploffing waarbij zoveel licht wordt uitgestraald dat 
hij bij ons dagenlang overdag zichtbaar zal zijn als de heldere maan. 
Daarmee graaft Betelgeuze zijn eigen graf: door al dat geweld 
verandert hij in een zwart gat. Een groot deel van de ster wordt door 

19

de supernova met bijna de lichtsnelheid de ruimte in geschoten. De 
straling zal wegzakken, maar de stofwolken zullen nog millennia 
lang door moderne telescopen kunnen worden waargenomen. Of we 
zijn doodsstrijd ook zullen zien? Dat ‘elk ogenblik’ kan in het 
astronomische heelal  wel honderdduizend jaar duren. Daarbij, 
Betelgeuze staat ongeveer 700 lichtjaar bij ons vandaan. Als hij nu 
zou ontploffen, is dat hier pas over 700 jaar te zien. En misschien is 
hij al ontploft, maar nog geen 700 jaar geleden; het 
overlijdensbericht is dan nog onderweg. Vertel het je kinderen en 
kleinkinderen.  

Nummer 2 is Sirius, de helderste van alle sterren. Dat wil niet 
zeggen dat die ook het dichtstbij staat of dat het de grootste is. Een 
zwakke nabije ster kan nog zichtbaar zijn terwijl een ster die 100x 
sterker is maar 20x verder weg staat niet te zien is. Alleen Venus en 
Jupiter zijn helderder, maar dat zijn geen sterren, het zijn planeten. 
Een ster is een kernfusiecentrale die veel licht uitstraalt. Planeten 
stralen geen licht uit. Die kunnen we zien omdat ze verlicht worden 
door hun moederster, bij ons is dat de Zon. 

Een heel bijzondere ster is de Kerstster, de Ster van Bethlehem. Het 
verhaal is overbekend. De Kerstster blijft intrigeren. Een gewone 
ster gaat niet aan de wandel. Ja, ze draait gedurende de nacht 
helemaal om ons heen, van oost naar west, maar dat doen ze 
allemaal. En de volgende dag, zelfde tijd, staan ze allemaal weer op 
precies dezelfde plek. Wat zou die Kerstster dan kunnen zijn? Er zijn 
drie kandidaten: een komeet, een planeet of een supernova. We gaan 
ze eens bekijken. 

    1. Kometen. Een komeet is een brok ijs met gruis en stof (een 
grote vuile sneeuwbal). Die draait, veel sneller dan de planeten, in 
een langgerekte ellipsvormige baan om de Zon om dan weer de 
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ruimte in te verdwijnen. Als een komeet in de buurt van de zon komt 
gaat een deel van het oppervlak verdampen. Dat vormt dan de staart. 
Als de drie wijzen (het waren immers astrologen) elke dag voor hun 
vertrek een komeet observeerden, zouden ze hebben kunnen zien dat 
die steeds een stukje opgeschoven is ten opzichte van de vorige dag. 
Dat zou als richtingaanwijzer kunnen dienen. Nu zijn er twee 
soorten kometen: periodieke (regelmatig terugkerende) en niet-
periodieke (eenmalig zichtbare). Van de periodieke kometen heeft 
men kunnen achterhalen dat er rond de geboorte van Jezus geen is 
verschenen. Van de niet-periodieken weten we het niet, die laten 
geen sporen achter, maar het zou kunnen.  

Kometen hadden in het verleden vaak een slechte reputatie als 
onheilsboodschapper. Dat zou een  nadeel kunnen zijn voor een 
komeet om de titel ‘Kerstster’ te kunnen krijgen.  

     2. Planeten. In het jaar 6 v.Chr. was er een nauwe samenstand van 
Jupiter en Saturnus. Dat was een opvallend verschijnsel. Hun 
omloopbanen zijn groter dan die van de aarde. Als je een aantal 
dagen daarnaar kijkt zul je zien dat wij (op de aarde, met zijn kortere 
baan) het tweetal gaan inhalen. Eenmaal ingehaald staan ze stil om 
vervolgens achter te blijven en de andere kant op te gaan. Al klopt 
het tijdstip niet helemaal, het zou een mogelijkheid kunnen zijn. 

     3. Supernovae. Denk aan Betelgeuze. Men heeft kunnen 
achterhalen dat rond het jaar nul wel zo’n supernova heeft 
plaatsgevonden, maar die was alleen maar te zien op het zuidelijk 
halfrond, onbruikbaar voor de drie wijzen, want die zagen er niets 
van. Alle geopperde mogelijkheden hebben hun bezwaren.  
De geleerden weten het nog steeds niet.  
Daar zou ik het bij willen laten, ware het niet dat ik een Kerstster en 
een Ster van Bethlehem ken die wel bestaan en niet zo moeilijk te 
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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. 

begrijpen zijn als bovenstaand verhaal. Daarmee wil ik iedereen 
fijne feestdagen wensen. 
                                                                                       Pierre Joosten 
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         KERSTREIS 
         VRIJDAG 16  
    DECEMBER 2022 
 

Wij nodigen u van harte uit voor een toeristische bustocht naar 
Bennekom. In Bennekom brengen we een bezoek aan het Kijk- en 
Luistermuseum. 

U wordt verwend met koffie of thee met gebak in het Kijk- en 
Luistermuseum. Om 17:45 uur kunt u gaan genieten van een heerlijk 
kerstdiner bij Restaurant Schimmel in Woudenberg. 

12:45 uur   Vertrek vanaf Medisch Centrum Overhees en via  
        verschillend opstapplaatsen rijden we richting Bennekom. 

17:45 uur   Aankomst restaurant Schimmel, Woudenberg voor   
  het 4 gangen Kerstdiner. 

• Boerenpaté met cumberlandsaus 
• Glaasje kippenbouillon met kerrieroom 
• Varkenshaasmedaillons met roomsaus met diverse 

aardappelen, groenten en gemengde salade 
• Kerstdessert. 

21:45 uur Terug naar Soest (Medisch Centrum Overhees). 

Prijs van deze dagtocht bedraagt € 72,50 per persoon. 
Dieetwensen tijdig melden bij Betsy T. 06-29 23 48 78

Soest-Soesterberg-Baarn
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INSCHRIJFFORMULIER 
KBO Kerstdagtocht 16-12-2022. 

Vertrek 12.45 uur Med. Centr.Overhees en daarna 
naar de andere opstapplaatsen. Tijdstip volgt later. 
Terug omstreeks 21.45 uur. 
Dagtocht naar Bennekom en Woudenberg.          
Koffie of thee met gebak en kerstdiner. 

Opstapplaatsen
Graag de door u gewenste 

opstapplaats aankruisen!

O Bushalte 
Dalweg,woonh.zijde

O Bushalte Zuid-
Promenade

O Honsbergen

O Bushalte STAM/
Mariënburg

O Dalweg voor het 
zwembad

O Medisch 
Centrum 
Overhees

O Bushalte Station 
Soestdijk

O De Drie Eiken 
Soesterberg

O

Uw gegevens Graag invullen

Naam Naam

Adres Adres

Postcode/woonpl.  Postcode/woonpl.

Mailadres: Mailadres

Tel.nummer: Tel.nummer

Te bellen bij calamiteit (naam en telefoonnummer)
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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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Doorbreek de 
stilte van de 
armoede 
Dagelijks gaat het nieuws over de stijging van de energieprijzen en 
de torenhoge inflatie en de gevolgen hiervan. Veel Nederlanders, 
waaronder senioren, merken dit in hun portemonnee. De koopkracht 
heeft er onder te lijden, zo sterk zelfs dat sommigen (nog meer) in de 
financiële problemen komen of daar tegenaan hikken. Vaak gebeurt 
dit zonder dat de buitenwereld het ziet. Seniorenorganisatie KBO-
PCOB wil de ouderen om wie het gaat in beeld krijgen. Wie zijn zij, 
wat is hun verhaal en hoe groot is hun financiële nood. Het wordt 
tijd dat deze verhalen de aandacht krijgen die ze verdienen, dat de 
stilte van armoede wordt doorbroken. Daarom start KBO-PCOB het 
meldpunt Stille Armoede, waarop u uw verhaal kunt achterlaten. 
KBO-PCOB kan niet uw persoonlijke situatie veranderen of 
oplossen, maar we gaan het wel onder de aandacht brengen van pers 
en politiek. Op deze manier willen we proberen om de positie van 
ouderen met een smalle beurs te verbeteren. Help mee, doorbreek de 
stilte en laat ons weten van uw financiële problematiek. 

Ondervindt u momenteel financiële problemen als gevolg van de 
hoge inflatie en energieprijzen meld dit dan via de website  
kbo-pcob.nl of  mail naar info@kbo-pcob.nl
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hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

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

Gedrukt en wel!
colourprint.nlcolourprint.nl
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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

Oplossing sudoku pag. 32

SUDOKU
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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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Buurtkamer De Klarinet 

Voor senioren die graag elke dag een huiskamer buitenshuis willen 
vinden. Vindt u het fijn in een beschutte omgeving? Voor mensen 
met een klein netwerk, mensen met lichte geheugenproblemen en 
voor mensen met niet aangeboren hersenletsel is er elke dag plek in 
de Buurtkamer. U kunt koffie drinken, doen wat u zelf leuk vindt. 
Vrijwilligers zullen u gastvrij opvangen en u thuis laten voelen.  
U gaat oefenen met uw geheugen om dit goed op peil te houden. 
Kan samen gaan koken, wandelen, sporten of oefenen met het 
vergroten van uw contacten. Uw interesse is een belangrijke basis 
voor de activiteiten. 

Tussen de middag is er een lunch of warme maaltijd mogelijk, als u 
warm wilt mee-eten is het nodig dat u zich hiervoor op tijd, 48 uur 

van te voren opgeeft. U kunt altijd mee-eten met de broodmaaltijd. 
Daarnaast is deelname aan de activiteiten die er in De Klarinet 
worden georganiseerd mogelijk. 

U betaalt per dagdeel € 2,50.  Per maand een extra bijdage van  
€ 12,00 voor leuke activiteiten en onkosten van vrijwilligers.     

Wilt u meer weten? Kom eens langs of vraag een gesprek met onze 
medewerkers Christien Hoekstra of Jenneke Hotke T. 035 602 36 81.
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Wildenburglaan 9, Baarn 
Tel.: 035-542 92 25 

www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl 
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Wildenburglaan 9, Baarn 
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www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl 
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 Nuttige telefoonnummers
 
Huisartsenpost Soest (Eemland)                    085 773 11 00 
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)                088 130 96 10
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
H.G. Sandelowsky,                06-242 035 35 
Eemnes: Hasselaarlaan 58A 
Soest: De Rank, Soesterbergsestraat 18  
Keuring op afspraak binnen één week 
Kosten € 40.               
Baarn: Mw. E.A.M. Droog,                              085-065 00 05 
OC De Leuning 
Kosten € 50.
Zeist: R.J. Kaarsgaren, 06-287 010 55 
Wijkservicepunt De Clomp 19-04,                               
Zeist-West: bellen voor afspraak dinsdag en vrijdag.  
Keuringen op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten € 50.                                         
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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-Blessing        
     yvonnedijkhuis@hotmail.com 
     06-19 62 54 25

     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 sudoku:  6177 
        

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


