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Van de vice-voorzitter
Het klinkt wat onwezenlijk, maar binnen de
Corona situatie schuiven wij geruisloos het
zomerreces in. Eigenlijk is een zomerreces dit
jaar nauwelijks aan de orde maar ik houd deze
term toch maar even vast om hiermee uit te
drukken dat wij hopen om vanaf begin
september verschillende werkzaamheden en
activiteiten weer op te kunnen pakken.
Wij zijn al druk doende om een en ander voor
te bereiden.
In het vorige Soester Venster kon ik al melden
dat wij onze Algemene Leden Vergadering in
september gaan houden. Wij zoeken nog naar
de juiste vorm en vergaderplaats maar in het
septembernummer van ons SV zullen wij u
definitief informeren. Mijn advies: leg alvast
dinsdag 15 september vast in uw agenda. Het
is die dag weliswaar Prinsjesdag maar die zal
dit jaar zeer sober worden gevierd (zonder
rijtoer en Balkonscene!!!). Wij zullen de
vergadering later starten opdat u alsnog de
uitzending kunt volgen indien u dat wenst.
Alle agendapunten zijn vermeld in ons blad
van afgelopen maart; neemt u dat nummer in
september mee dan heeft u alles bij de hand.
Toevoegingen aan de agenda zullen wij u
staande de vergadering meedelen.
In diezelfde week zullen wij onze
seizoenopening zoals gebruikelijk houden met

een Viering in de H. Familiekerk waarbij deze keer Pastor Mauritio
Meneses zal voorgaan.
Onzeker is nog of de Soos in september weer kan starten; daarover
zullen wij nog de regels van onze overheid moeten afwachten. Ik
weet dat onze bridge- en klaverjasliefhebbers daar met smart naar
uitkijken maar een besluit hierover ligt niet in onze handen en
kunnen wij het dus niet mooier maken.
Het Bestuur wenst u een mooie, plezierige, fijne, maar vooral
gezonde zomer toe en graag tot ziens in september.
Frits van Wesemael
Videobellen met Whatsapp.

Videobellen met Whatsapp is simpel. Bij ieder contact in WhatsApp
staat een icoontje van een videocamera. Tik erop en er wordt
verbinding gemaakt. Voor het videobellen hebt u wel altijd een
werkende internetverbinding nodig. Bel het liefste via wiﬁ, anders
gebruikt WhatsApp hiervoor de databundel.
Bellen met WhatsApp op de iPhone

Open WhatsApp. Tik op het tabblad Gesprekken.
Tik rechtsboven op het icoon van de telefoonhoorn met een
plusteken. Tik achter de naam van de contactpersoon die u wilt
bellen op het icoon van de videocamera .
De beloproep start.
Bellen met WhatsApp op Android-toestel
Open WhatsApp. Tik op Oproepen.
Tik rechtsonder op het groene rondje met een telefoonhoorn en een
plusteken. Tik achter de contactpersoon die u wilt bellen op het
icoon van de videocamera .
De beloproep start.
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Zomeren
door: Gerda Buis
We zijn toe aan de vakantie-aflevering. Na dit stukje even rust, even
leeg. Nu ik dit neerschrijf bedenk ik mij: rust, leeg? Waar heb ik het
over? Zat ik dan zo vol? Maanden van leegte om mij heen. Geen
vrolijke feestjes, ontmoetingen, niets van dat al. Hoofd leeg maken?
Het is leeg. Werkelijk?
Ik weet niet hoe het u is vergaan. Wat u het meest heeft getroffen in
de afgelopen maanden. Alleen negativiteit, of, ook mooie
inspirerende dingen. Wat staat er op uw netvlies? Bracht deze stille,
ontziende tijd ook wat op? Alles heeft nl. zijn keerzijde, niet?
Wat mij het meest trof, en treft, is de huidhonger. Het vreselijk
missen van die arm om je heen. Die knuffel. Nee, ik ben niet van dat
drie zoenen gedoe, maar even die ander voelen omdat je van hem
houdt, zijn of haar nabijheid even wil koesteren. Die leegte in je
huis. Geen stem, geen geur van die ander.
Het grote woord om je heen… alleen!
Toch realiseer ik mij dat dit alles ook wat opleverde. Ik meer over
mijzelf aan de weet kwam. Want… was ik er wel echt voor de
ander? Gaf ik wel warmte, stond ik open? Waarom was ik zo toe aan
leegmaken? Bestond mijn leven de laatste tijd niet uit hollen,
vliegen, geen kleur. Ver van mijn dierbaren? Nu ik gedwongen was
thuis te zijn, op mijzelf werd teruggeworpen, drong de stilte steeds
meer op. Nee, geen onaangename stilte. Een stilte waarin ik hoorde,
schoonheid zag, diepe warme geuren opving.
Waar ik eerst vluchtig langs alles heen walste, kreeg nu alles een
diepere betekenis voor mij. Afzien werd ZIEN!
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Met dit zien wil ik u dit voorval niet onthouden. Echt een zomers
tafereeltje. In mijn voortuin, die ik erg koester, staat een mooie
boom. Nu wil het geval dat er almaar twee duiven aan en af
fladderen, en de hele kruin vernielen.
Wat ik ook deed, ik
kreeg ze niet weg.
Tot dat, tot dat, ik
eens goed keek.
Zijn ze nu bezig om
een nest te creëren?
Nee! Meneer en
mevrouw hadden
mijn boom
uitgekozen als
pleisterplaats voor
hun romantische
ontmoetingen. Zo schattig. Met hun snaveltjes kroelen, heel intens.
Tja wat doe je dan? Hun romance verstoren, er een koude zomer van
maken? Nee geef ze die lange hete zomer.
Ziet u hoe mij die stilte, het op mijzelf zijn, de zintuigen heeft
aangescherpt? Nu ik veel meer opensta voor de dingen om mij heen,
beleef ik zoveel mooie dingen. Maakt dit al plaats voor meer groei
en bloei, als een sterk stromende rivier. Natuurlijk. Verlangen blijft,
is nodig om je geest en hart te vullen. Maar het heeft ook
plaatsgemaakt voor een diepere intentie. Ik hoop van harte dat dit
ook bij u het geval mag zijn. Niet terugkijken naar de kilte maar naar
de warmte. Een warmte die ik u de hele zomer gun.
Fijne Zomer.
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Vooraankondiging

Zomer

Op donderdag 17
september openen wij weer
ons nieuwe KBO-seizoen
met een gezamenlijke
eucharistieviering in de
H. Familiekerk
Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Pastor
Mauritio Meneses.

Zomer
warmte
vol en veel
klank en kleur
uitbundig
zomer
groeien
rijpen en bloeien
lome luiheid
zalig

Wij nodigen u graag uit
deze viering bij te wonen.
Noteer deze datum alvast in
uw agenda.

zomer
voel
hoe mijn huid
mijn hart
zich vult

COSBO

In verband met het
overlijden van onze
voorzitter Theo Stoop is er
een vacature ontstaan
binnen het COSBO,
Centraal Overleg
Samenwerkende Bonden
voor Ouderen.

zomer
kracht
laad mij op
geef toe aan
leegte

Het bestuur heeft de heer
Paul Sparnaaij bereid
gevonden onze KBOafdeling vanaf heden te
vertegenwoordigen in het
COSBO

Gerda Buis
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OUDERENADVISEUR
Toen mevrouw X geconfronteerd werd met de consequenties van
haar hoge leeftijd en de toenemende beperkingen die daar het gevolg
van zijn, wilde zij, na jarenlang in België te hebben gewerkt en
gewoond, graag terug naar haar geboortegrond waar zijn een rustige
en onbezorgde oude dag hoopt te kunnen hebben in een particulier
verzorgingshuis in Nederland. Helaas ervoer zij tot haar frustratie
dat ouderen soms niet gehoord worden en slaagde zij er, zelfs na vier
jaar pogingen daartoe niet in dit te verwezenlijken. Pas toen zij in
contact kwam met onze vrijwillige ouderenadviseur Ria Roelants
die, dankzij haar netwerk en kennis van de lokale situatie, mevrouw
hielp haar droom te verwezenlijken, kon mevrouw uiteindelijk een
plaats krijgen in een particulier verzorgingshuis.
*
Opname in een verzorgingshuis gaat natuurlijk niet zomaar, maar
gaat slechts na indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ), een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of iemand in
aanmerking komt voor zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).
Zo vroegen ook de kinderen van de heer Y een indicatie aan voor
hun vader, in de hoop hem te kunnen laten opnemen en verzorgen in
een verpleeginrichting. Ondanks de ondersteuning van de aanvraag
door de huisarts kreeg de familie nul op rekest en werd de aanvraag
afgewezen. Omdat het met de heer Y ondanks de zorg van de
wijkverpleging en de fysiotherapeut steeds slechter ging werd een
beroep gedaan op de huisarts maar die verwees slechts naar de
eerdere afwijzing van het CIZ. Na een telefonisch verzoek daartoe
van Ria Roelants onze VOA, hebben de wijkverpleging en de
fysiotherapeut een verklaring geschreven over de
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gezondheidstoestand van de heer Y, waarna Ria in staat was, mede
door haar ervaring als verpleegkundige in de psychiatrie en
geriatrie, zelf het aanvraagformulier van CIZ in te vullen en de
daarin gestelde vragen goed te beantwoorden met als gevolg dat
meneer na een intakegesprek met CIZ binnen een week kon worden
opgenomen.
*
Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van de hulp die onze
ouderenadviseur KBO aan ouderen verleent.
Onze vrijwillige ouderenadviseur wordt naast de cliënten die zelf
contact opnemen ook vaak benaderd door kinderen die hulp vragen
voor hun ouder(s); via haar bekendheid door het Soester Venster en
door de gemeente of de kerk.
Sinds de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp niet meer
inkomensafhankelijk is geworden, staat de telefoon bij Ria
roodgloeiend. Veel mensen hebben hun particuliere hulp opgezegd
en huishoudelijke hulp aangevraagd bij
de gemeente. Voor die huishoudelijke
hulp van de gemeente wordt een
zogenaamd keukentafelgesprek
gevoerd waarna bepaald wordt of en in
welke mate hulp kan worden geboden.
Door de grote toestroom van aanvragen is er een lange wachttijd
ontstaan en duurde het vaak lang voordat mensen de hulp kregen
die zij nodig hadden. Een en ander legde een grote druk op de
Thuiszorg die extra mensen moest aantrekken.
Helaas lukt het mensen niet altijd zelf om in aanmerking te komen
voor huishoudelijke hulp en dan is het fijn dat er ouderenadviseurs
zijn die mensen kunnen helpen. Ria, die veel van deze
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keukentafelgesprekken begeleidt ziet, dat waar er in het begin
weinig lijn in de gesprekken zat en er veel verschil in de aanpak van
gesprekken was, zij nu duidelijk beter worden afgenomen. Er is nu
een goed plan van aanpak, de vragen zijn duidelijker en worden
stapsgewijs gesteld. Soms duurt een keukentafelgesprek echter zo
lang, dat het een te grote belasting is voor de meestal oudere cliënt
en dat die na afloop van het gesprek meteen het bed in moet om wat
bij te komen.
Ria Roelants die als maatschappelijk werker door het hele land
werkt voor de Stichting NF (neurofibromatose) en daardoor ook in
veel andere gemeenten komt, vindt dat de gemeente Soest het goed
doet en hiervoor een compliment verdient.
Komen mensen eenmaal over de drempel heen om hulp te vragen
dan blijkt vaak dat zij ook in aanmerking kunnen komen voor een
WOZ-vervoerspas of Valys-pas. Ria merkt dat mensen dan gelijk
veel vrolijker worden en hun leven meer kleur en inhoud krijgt
omdat zij dan zelf de deur uit kunnen zonder een beroep te hoeven
doen op anderen. Het vergroot hun zelfstandigheid en zij zijn niet
meer opgesloten in hun eigen huis.
Uit oogpunt van privacy zijn de namen van voornoemde cliënten vervangen door letters.

Ria Roelants is onze Vrijwillige Ouderenadviseur
(VOA). Heeft u vragen of heeft u hulp nodig,
schroom niet en neem gerust contact met haar op.
Ria is bereikbaar op werkdagen van
10:00 - 17:00 uur. T. 035-887 85 63.
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Lange afstandswandeling
Westerbork
door: Paul Sparnaaij
In dit tweede deel gaan we verder
met onze tocht. We starten in
Diemen en komen door het
Diemerbos en langs de
Muiderspoorbrug over het Amsterdam-Rijn kanaal.
Verder gaat de tocht langs station Weesp en komen we in
Muiderberg. Via Muiderberg en het Naardermeer vervolgen wij onze
weg naar Hilversum. De tocht voert ons nu verder over de Anna’s
hoeve richting Baarn. We lopen dan door een stuk bos en gaan via
‘het kippebruggetje’ Baarn in. Omdat de transporten via het spoor
gingen is het logisch dat we ook naar station Baarn worden gestuurd.
Op het stationsplein staat een monument ter nagedachtenis aan de
mensen die omgekomen zijn in de oorlog en ook de namen van
Joodse inwoners worden genoemd.
Vanaf station Baarn gaan we nu
richting Soest. Niet door het dorp
zelf maar via het Breemeentje en
de A.P.Hilhorstweg. We weten
dat er vanuit Soest ook Joodse
inwoners zijn weggevoerd, maar
we gaan nu richting Amersfoort.
Op de Soesterweg komen we
langs de Joodse begraafplaats.
Vervolgens lopen we naar station
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Amersfoort. Dit was sowieso een beladen plaats omdat vandaar de
mensen uit het kamp Amersfoort naar Westerbork werden
getransporteerd. We lopen nu de route die vele honderden
gevangenen van het kamp hebben gelopen. Het maakt ons stil omdat
dit toch wel indruk maakt. We komen dan bij het bos waar het beeld
‘De Stenen Man’ staat aan het einde van de fusillade gang. We lopen
richting de wachttoren en betreden het Kamp Amersfoort. Als je
over dit terrein loopt kun je je eigenlijk moeilijk een voorstelling
maken van de verschrikkingen die hier in de oorlog hebben
plaatsgevonden. Het is beklemmend om ‘de Appèlklok’, ‘De
Rozentuin’ en de maquette van een barak te zien.,
Na hier een tijd te hebben doorgebracht om te gedenken hoe de
situatie moet zijn geweest, gaan we verder en komen langs het
Russisch Ereveld. Hier liggen
865 Russen, waarvan er 101
in Kamp Amersfoort zijn
omgekomen. Opnieuw komen
we door de stad Amersfoort,
langs de synagoge en gaan we
verder op weg op de route.
Dit brengt ons langs het spoor
in Nijkerk, waar we een
monument zien ter
nagedachtenis aan de
Nijkerkse omgekomen Joden
in het Van Reenenpark.
Wordt vervolgd.
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Cultuurtip Gerda Buis
Nu we weer voorzichtig aan een uitje mogen denken,
hier twee tips die misschien uw zinnen wat kunnen verzetten.
De eerste: Stadsmuseum Rhenen.
Leuk museum dat veel oudheden in huis heeft.
Men gaat hierin zelfs zo’n 750 jaar terug.
Misschien aardig, er gaat een legende over de H. Cunera, nee, géén
Corona!!!
Ook een mooie tentoonstelling over de strijd op de Grebbelinie.
Daar Rhenen een lief oud stadje is met een mooie omgeving, lijkt
mij dit op een zonnige dag een heerlijk uitje.
Wel moet men van tevoren reserveren.
Gaat u met de trein, dan is een mondkapje verplicht.
Adres: Markt 20, Rhenen T. 0317-61 20 77
Info @stadsmuseumrhenen.nl
Museumkaart gratis, ticket € 6,50
Tweede uitje wat dichter bij huis, Kunsthal KADE
Op dit moment een mooie
tentoonstelling genaamd:
Tell Me Your Story’. Deze
tentoonstelling over Afrikaanse
en Amerikaanse kunst is te
bezichtigen tot en met zondag
30 augustus.
Ook deze van tevoren reserveren.
Adres: Eemplein 77, Amersfoort.
T. 033-422 50 20
Museum kaart gratis, ticket: € 12,50
Ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee en een fijne zomer.
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Heeft u geen e-mail en internet?
Het bestuur houdt u graag zoveel mogelijk op de hoogte van
actuele ontwikkelingen. Naast onze website en ons afdelingsblad
Soester Venster maken wij daarbij ook gebruik van KBOnieuwsbrieven. Heeft u nog géén nieuwsbrief van ons
ontvangen, dan beschikt onze ledenadministrateur niet over uw
huidig e-mailadres en verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog
door te geven aan: antonsimonis@casema.nl
Heeft u geen internet?
Misschien heeft u een familielid of bekende die u zou willen
helpen. Vraag die persoon dan zijn/haar e-mailadres aan ons door
te geven. Dan kunnen zij u persoonlijk of telefonisch naar behoefte
informeren.

Overleden
Dhr. J.N. Grift
Dhr. A.C.A. Hilhorst
Mw. D.J.H. Vrakkingde Jong
Mw. H.M. Schmidt-de
Groot
Mw. E.T.H. ZeemanLapré.

KBO Verrassing
van de maand juli en augustus

Dhr. R.M.F. Kleinegris
en
Mw. G. Starmans-deLeeuw

Wij gedenken hen in
dankbaarheid.
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Oplossing Rebus: pagina 23

Vogelvinder
Of u nu thuis in uw tuin, vanaf uw balkon of in
de vrije natuur geniet van vogels, het is altijd
leuk vogels te herkennen en er meer over te
weten. Op de website: mijnvogelvinder.nl
herkent u gemakkelijk de door u geziene of
beluisterde vogels. U kunt hiervoor ook een app van
Vogelbescherming Nederland downloaden op uw iPhone of
smartphone.
13

Boodschappen Bezorgen??
Voor bedrijf en particulier
Lukt het niet meer om zelf de
boodschappen
te doen of heeft u geen zin om
iedere keer de deur uit te gaan?
Bel Harry Janmaat ……035-6012687
Of bestel online: www.harryjanmaat.nl
Wij brengen het bij u thuis of bij uw bedrijf!
Altijd in de buurt!!

BUURTSUPER HARRY JANMAAT
Wij bezorgen in Soest, Baarn, Soesterberg en Amersfoort

Gewoon Goed!
Weteringpad 92-94
3762 ES Soest
T. 035-601 91 18

Koop lokaal

Dit Soester Venster kan slechts gedrukt worden door sponsoring
van onze adverteerders.
Steun daarom onze adverteerders en koop
bij de lokale middenstand
14

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
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Soest in beeld
door: René van Hal

In deze rubriek in het Soester Venster belichten we telkens een pand
of persoon uit Soest met een bijzondere historie.
KERKTRAAT 15

Deze keer een bijzonder
opvallend en vooral statig pand
dat zich bevindt aan de rand
van de historische Kerkebuurt
in Soest. Het is een pand dat de
naam heeft meegekregen van
‘de Oude Pastorie’. Het is een
gemeentelijk monument. Dit
pand is in 1755 opgericht en
grondig verbouwd in 1893
door het toenmalige Bouwbedrijf Swager uit Soest. Daarmee heeft
het zijn huidige uitstraling gekregen. Ook na 1893 is aan het pand
nog verschillende keren grootschalig onderhoud verricht.
De naamgeving van het pand verwijst naar de jaren dat dit pand de
pastorie, c.q. het predikantenhuis was van de dominee van de
Hervormde Gemeente Oude Kerk. De laatste dominee die er
gewoond heeft is ds Daniel Pieter Brans, in de periode 20 augustus
1893 tot 12 september 1926 verbonden aan de Oude Kerk en later
ook de Heeskapel. Hij was de opvolger van de bekende dominee
J.J. Bos die van 1847-1892 in Soest verbonden was aan de Oude
Kerk en in de tijd dat hij in Soest woonde veel historisch onderzoek
heeft gedaan. Zijn manuscripten zijn terug te lezen op de site
www.hvsoest.nl van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg.
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Het pand is dus verbouwd voordat ds Brans met zijn gezin erin trok.
Hij heeft er niet zijn gehele ambtsperiode in gewoond, want in 1924
is hij verhuisd naar de kleinere pastorie die op Kerkstraat nummer 2
heeft gestaan links naast de Oude Kerk. Een pand dat in 1968 is
afgebroken om beter zicht te krijgen op dit historische kerkgebouw.
Vanaf 1926 is het pand Kerkstraat 15 door de Hervormde Gemeente
verkocht aan architect W. van der Leck, die er jaren met zijn gezin
heeft gewoond tot in de Tweede Wereldoorlog.
Van 1945 tot zijn dood 27 november 1960 heeft jonkheer mr. Dirk
Jan de Geer in dit pand gewoond. Jhr. mr. D.J. de Geer was MinisterPresident van het eerste Oorlogskabinet in 1940 en week met zijn
regering uit naar Londen. Door zijn houding en overtuiging dat met
Duitsland vrede moest worden gesloten zegde
Koningin Wilhelmina haar vertrouwen in hem
op, waarna hij met toestemming van de
Duitsers weer naar Nederland verhuisde. In
1947 werd hij veroordeeld voor vermeende
“opzettelijke benadeling van de Nederlandse
Staat”. Al zijn onderscheidingen heeft hij op
aandringen van Koningin Wilhelmina moeten
inleveren. Zijn verblijf in Soest op Kerkstraat
15 werd door verschillende Soesters betiteld
met de opmerking “dat hij naar Soest was verbannen voor de rest
van zijn leven”, waarmee het pand ook een gevangenisstatus leek te
hebben gekregen.
Na zijn dood heeft het pand enige tijd leeg gestaan, waarna de
dochter van de heer Van der Leck met haar echtgenoot intrek nam in
het pand. Het pand is nog steeds in particulier bezit en is als
woonhuis in gebruik.
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Mariënburg
Door: Ria Lamé

Wat gebeurt er allemaal bij Mariënburg?
Woensdag 5 februari
2020 werd de eerste paal
(nou ja, paaltje) geslagen
met een mokerhamer.
Daarmee werd
symbolisch het startsein
gegeven voor de
Nieuwbouw van
Mariënburg. Waarom
niet met de heistelling? Met de aanleunwoningen zo dichtbij worden
de heipalen niet geslagen maar geschroefd.
Met deze nieuwbouw is een einde gekomen aan een zorgvoorziening
die decennialang in een behoefte voorzag, maar niet meer aan de
huidige eisen voldeed. Daarvoor in de plaats komt nu een duurzaam,
toekomstbestendig en sfeervol verpleeghuis met kleinschalige
woonvoorzieningen voor ouderen die complexe zorg nodig hebben.
Woonzorg Nederland is opdrachtgever van de bouw, zorgorganisatie
Beweging 3.0 de toekomstige huurder.
Duurzaam, eigen<jds en kleinschalig
Het gebouw krijgt straks warmtepompen, driedubbel glas en
zonnepanelen en biedt ruimte voor 75 appartementen. Door de
indeling van het gebouw is het voor medewerkers heel makkelijk om
in contact met bewoners te staan. Elke bewoner krijgt een
zelfstandige woonunit met grote badkamer. In totaal zijn er zeven
woongroepen die allemaal gebruik maken van een eigen
gezamenlijke huiskamer, open keuken en groot balkon. Maar er is
ook een binnentuin. Een restaurant, waar eventueel ook
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buurtbewoners kunnen eten, en een grote tuin maken het pand
compleet. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de natuurlijke
omgeving. Het gebouw zal uitermate geschikt zijn voor ouderen met
psycho-geriatrische problematiek (Alzheimer, dementie) maar al
naar gelang er behoefte aan is ook geschikt voor mensen met
somatische klachten.
Oplevering
Naar verwachting zal de nieuwbouw van verpleeghuis Mariënburg
medio 2021 bouwkundig worden opgeleverd. Daarna moet nog de
nodige domotica worden ingebracht en de keukens en andere
inrichting worden gerealiseerd. Aan het einde van de zomer van
2021 verwacht Beweging 3.0 alle bewoners, medewerkers en
vrijwilligers in het nieuwe verpleeghuis te verwelkomen. De
toekomstige bewoners wonen nu tijdelijk in woonzorgcentrum De
Lichtenberg in Amersfoort.
Renovatie Aanleunwoningen
De aanleunwoningen Mariënheuvel
en Mariënhorst zullen na renovatie
qua uitstraling een zelfde uiterlijk
hebben als het verpleeghuis. Maar
dat niet alleen. De balkonvloeren
worden drempelloos gemaakt en het
geheel wordt geïsoleerd en van
triple glas voorzien.
Ook de beide entrees van de
gebouwen worden vernieuwd en
vergroot.
Helaas heeft het coronavirus roet in
het eten gegooid en is voorlopig tot 1
juli de renovatie stilgelegd.
De nieuwbouw gaat echter gewoon door.
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Tel. 035-6017120
info@hansnotaoptiek.nl
www. hansnotaoptiek.nl

Gedrukt en wel!
wel!
colourprint.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor

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

eetvilla.nl
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Rebus
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Oplossing Rebus: pagina 23
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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

Pediplus is een ketenzorggroep van
enthousiaste pedicures in Soest en
Catering Centraal voor al uw feesten en
Baarn die alle soorten voeten
behandelt, gespecialiseerd in
partijen,
van
kleine
tot
hele
grote!
Catering Centraal voor al uw feesten en
Catering
Centraal
voortot
al uw
diabetes en reuma.
partijen,
van kleine
helefeesten
grote! en
Birkstraat
7, 3768
HB
Soest
partijen,
van kleine
tot
hele
grote!
Goede samenwerking met
/ 035 6033333
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
Catering info@cateringcentraal.nl
Centraal
al6033333
uw feesten en podotherapeut en huisarts.
Birkstraat 7,voor
3768 HB
Soest
info@cateringcentraal.nl
/ 035
6033333
partijen,info@cateringcentraal.nl
van
kleine/ 035
tot
hele grote!
cateringcentraal.nl
cateringcentraal.nl

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

Een pedicure bij u in de buurt ?
Kijk dan op onze website

www.pediplussoest.nl

cateringcentraal.nl

Aangesloten bij ProVoet en
KwaliteitsRegister voor Pedicure

Het eerstvolgende KBO/PCOB Magazine en Soester Venster
verschijnen pas op 26 augustus. Bezoek daarom regelmatig onze
website kbosoest.nl, u blijft dan op de hoogte van alle actuele
ontwikkelingen binnen onze afdeling.
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KBO-PCOB start Digibellijn
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen geeft het
RIVM een aantal leefregels. Een gevolg hiervan is dat veel
senioren op dit moment (vrijwel) geen bezoek meer ontvangen.
Bovendien blijven ze zoveel mogelijk thuis. De activiteiten
waaraan ze meedoen zijn afgelast. Er zijn senioren die dit met
digitale middelen weten te compenseren. Ze bestellen hun
boodschappen digitaal, ze beeldbellen of gebruiken WhatsApp.
Om dat te kunnen moet je wel digivaardig zijn. Dat zijn veel
senioren echter niet. Tabletcoaches van KBO-PCOB ondersteunen
al enige jaren senioren die de digitale weg willen bewandelen.
Omdat er geen bijeenkomsten zijn waar tabletcoaches hulp
kunnen bieden, worden senioren vanaf vandaag ondersteund via
de Digibellijn. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te
worden en te blijven, zullen via de Digibellijn vragen
beantwoorden en ondersteuning bieden.
Heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of over het
gebruik van WhatsApp? Bel de Digibellijn en stel uw vraag aan
een tabletcoach.
De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op
maandagmiddag, woensdagmiddag en
vrijdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur via
telefoonnummer 030-340 06 60. U kunt daar
terecht met vragen over bijvoorbeeld beeldbellen of over het
gebruik van WhatsApp.
Oplossing Rebus: Niet elke ramp is een vloek, als men de les begrijpt die eruit getrokken
kan worden.
Sudoku: 3969
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Lidmaatschap aanmelden
Word nu lid!
Wilt u ook lid worden van KBO Soest-Soesterberg-Baarn?
Maak dan gebruik van onderstaand aanmeldformulier en
stuur dit naar Dhr. A. Simonis, Gerrit van der Veenstraat 89,
3762 XK Soest. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!
N.B. Bij het opgeven van een nieuw lidmaatschap met vermelding van uw
persoonlijke gegevens en uw bankrekeningnummer, plus het aankruisen van de
voorwaarden, gaat u akkoord met de automatische incasso van het
lidmaatschapsgeld.
Uw voordelen:
• Jaarlijkse bijdrage maar € 27 per jaar en € 43 voor 2 personen op hetzelfde
adres
• Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen
• 10 x per jaar ledenmagazine KBO/PCOB en ons informatieblad Soester
Venster
• Activiteiten, cursussen en bijenkomsten dicht bij huis
• Ondersteuning en adviezen door onze ouderenadviseur (VOA) op
belangrijke gebieden zoals zorg, inkomen, veiligheid en mobiliteit
• Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk in uw eigen omgeving
• Hulp en advies via de Unie KBO servicelijn
• Collectieve zorgverzekering
• Exclusieve kortingen op producten en diensten via KBO/PCOB voordeel
• Vertrouwd raken met de digitale wereld en via KBO-tablet
• Uitgebreide informatie op diverse terreinen via onze website.
…………………………………………………………………………………
Aanmeldformulier
…………..………………………………………………………..
Naam: Dhr./Mw.
Geboortedatum:
……………………………………………………………………
Straat + huisnummer: ……………………………………………………………………
Postcode + plaats:
…………………………………………………………………….
Email:
…………………………………………………………………….
Telefoon:
…………………………………………………………………….
IBAN:
…………………………………………………………………….
Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement en de automatische incasso van het
lidmaatschapsgeld.
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Welzijnscentrum De Leuning
Website: www.welzijnbaarn.nl

DE LEUNING IS TELEFONISCH BEREIKBAAR OP
ONDERSTAANDE NUMMERS:
Algemeen nummer Welzijnscentrum De Leuning 035-542 20 20
Seniorenbus
035-542 11 29
Alleen voor noodzakelijke ritten zal er (voorlopig)
een bus blijven rijden.
Dit alleen voor inwoners die klachtenvrij zijn en zolang de
bemensing het toelaat
Aanmelden telefooncirkel
035-542 20 20
E. Leuning@welzijnbaarn.nl
Meldpunt Eenzaamheid
035-541-86 00
PIT Baarn / Hulpdienst
035-303 78 88
De Ouderenadviseur Doesjka Reijn

06-10 64 42 22

Dagbestedingscoach Marloes Luijken

06-82 31 54 07

We zijn blij te kunnen melden dat het
Jeu de boules weer gaat beginnen
aangezien het een buitensport betreft!
Vanzelfsprekend nemen we ook hier
de RIVM regels in acht.
Datum: elke woensdag in de
zomermaanden
Aanvang: 14:00 uur in de Pekingtuin
Aanmelden: bij de heer Hans Stornebrink tel. 035-88 74 553.
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Nuttige telefoonnummers
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS)
(werkdagen 8.30 - 13.30u)
035-602 36 81
Via de ontmoetingscentra De Klarinet, Klaarwater en OC Soesterberg
biedt de SWOS een uitgebreid pakket activiteiten aan, daarnaast kunt
u bij de SWOS terecht voor advies op diverse voor senioren relevante
terreinen. Klusjesdienst / lotgenoten-groepen mantelzorgers dementie.
Hulpdienst Soesterberg
035-609 00 14
(werkdagen 8.30 - 13.30u)
Voor onder andere vervoer per auto naar een van de ziekenhuizen in
de regio, de huisarts, fysiotherapeut of kapper en kleine hand- en
spandiensten in huis of tuin. Ook kleine computerproblemen kunnen
worden opgelost.
E.mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com
Seniorenbus (werkdagen van 9.00 - 17.00u)
Maaltijdvoorziening E-mail: maaltijden@swos.nl
www.swos.nl
Personenalarmering
SWOS
Seniorenalarm
Veilig op stap
Stichting ATA
FocusCura

www.seniorenalarm.eu
www.veiligopstap.nl
www.lyvore.nl
www.focuscura.com

Zorgloket WMO
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00u)
Keuringsartsen voor rijbewijzen
Rijbewijskeuringsarts, 2 x per maand in Flexplek Soest,
Oostergracht 13 -15 Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl
€ 50 Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting

035-601 91 90
035-588 53 88

035-602 36 81
0228-59 66 40
088-556 33 55
088-356 00 00
030-692 70 50
035-609 31 55
035-602 36 81
036-720 09 11

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

06-28 70 10 55

Dhr. Windgassen, De Leuning, Baarn rijbewijskeuringen.info.nl

085-065 00
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KBO Werkgroepen
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Bankrekening Algemeen en
contributie:
NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Betaling reizen:
NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn,
REIZEN
Bestuur KBO SSB
Voorzitter
Vacant
Vice-voorzitter
Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl
035-601 84 16
Secretaris
Ed Heideman
e.heideman@hccnet.nl
035-601 55 56
Penningmeester
Wim van Ruth
van.ruth@kpnmail.nl
035-601 70 97
Bestuurslid
- Gusta Borgts
gborgts@planet.nl
035-601 38 48
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl
06 29 23 48 78
- John Biesaart
035-888 36 57
jbiesaart@icloud.com
Aspirant bestuurslid
- Ruud Boom
rjboom@hotmail.com
- Anton den Ouden
kbossb@xs4all.nl
- Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com

06-51 89 38 85

COSBO
- Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl
- Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

035-601 06 23

Evenementen / Lief en Leed
- Gusta Borgts, evenementen /
Lief en Leed
gborgts@planet.nl

035-601 38 48

- Corry Smeele, Lief en Leed
cj.smeele@casema.nl

035-602 29 69

KBO-Soos
- Winnie Schuin, bridgen
winnie.schuin@hotmail.com

06-44 43 87 67

- Tiny van Schoonhorst,
klaverjassen
tinyvanschoonhorst@hotmail.nl

06-16 86 03 65

Ledenadministratie
Anton Simonis
antonsimonis@casema.nl

035-601 99 20

Liturgie
Joke van den Breemer
jokevdbreemer@hotmail.com

035-602 02 06

Ouderenadviseur
Ria Roelants
riaroelants@live.nl

035-887 85 63

Reizen
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl

035-531 01 29

- Tonny Hilhorst
tonnyhilhorst@hotmail.com

035-602 57 03

Verspreiding SV
- Marieke Verkley
marieke.verkley@gmail.com

06-11 72 35 53

- Gon 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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035-601 84 16

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
Soesterberg

•
•

035 - 601 30 86
0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

KASTEEL GROENEVELD
BAARN

Exposities | Landgoed |
Xylotheek | Wandelen |
Kinderactiviteiten |
IJskelder | Grandcafé |
Privébijeenkomsten

