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Wij staan altijd voor u klaar met
de voor ú beste hooroplossing!
Onze audiciens zijn gediplomeerd en StArgeregistreerd. 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.

SOEST HÓÓRT BIJ MAKKER!

Maak nu een afspraak voor een gratis hoortest en vrijblijvend advies!
TORENSTRA AT 4, SOEST
035 - 602 2417, SOEST@MAKKER.NL
WWW.MAKKER.NL
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Op 20 mei jl. vond de eerste grijze borrel plaats in de kantine van de
tennisvereniging aan de Schrikslaan. Een initiatief dat heel goed
aansloeg. Ruim 30 leden waren aanwezig en de sfeer was
buitengewoon gezellig. Verder op in dit Soester Venster een verslag.
Dan wil ik met u even terugkijken op de bijeenkomst die op 17 mei
jl. werd gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en die
georganiseerd was door het COSBO en de SWOS.
Het thema was ‘Toekomstperspectief Senioren Soest’.
Ouderen staan er vaak niet bij stil dat na hun pensioen hun wereld en
toekomst anders uitpakken dan verwacht. Hoe bereid je dat voor en
wat zijn de mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn, zorg
en zingeving? Daar ging deze middag over. Het belangrijkste advies
wat gegeven werd. ‘Ga na wat u zelf kunt doen en neem tijdig
maatregelen’. Een goed moment om te beginnen met nadenken is als
de kinderen de deur uit zijn, zo rond de zestig. Hoe later, hoe
moeilijker.
Zeker wat wonen betreft was dit advies makkelijker gezegd dan
gedaan. want er zijn veel senioren die, als de kinderen het huis uit
zijn, best zouden willen verhuizen naar een appartement en zo een
huis achterlaten voor gezinnen, starters en andere woningzoekenden.
Maar een koop- of huurappartement moet dan wel ruim zijn en
gunstig liggen ten opzichte van de zorg-, welzijns- en
mobiliteitsvoorzieningen. Maar zelfs als geld geen rol speelt
(bijvoorbeeld, als de overwaarde van het huis verzilverd wordt)
slagen maar weinig senioren in Soest er in een koop- of
huurappartement te bemachtigen in de sociale sector, en ook niet in
de vrije sector, want dergelijke appartementen zijn er niet of
nauwelijks in Soest. Daarom blijft het COSBO er voor pleiten
voorrang te geven aan het bouwen van appartementen voor senioren.
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Nieuw elan
Na een door Covid19 gedwongen winterslaap, heeft onze KBOafdeling een energieke herstart gemaakt. Kennelijk zat niet alleen
ons bestuur te popelen om de draad weer op te pakken (ideeën waren
er genoeg) maar waren ook onze leden blij elkaar weer bij de
verschillende KBO-activiteiten te kunnen ontmoeten.
Onze eerste dagtocht, die weliswaar nog een beperkt aantal
deelnemers had, was al meteen een schot in de roos. Een prachtige
busreis met een chauffeur die ons op zeer onderhoudende wijze
attendeerde op veel bezienswaardigheden en historische feitjes en
natuurlijk bovenal het onderlinge contact dat we hadden tijdens de
koffie- en lunchpauze en op het terras.
Hulde dus, aan de reiscommissie en EemlandReizen voor deze
geweldige dag.
Geen wonder, dat na deze wat schuchtere start, het storm loopt bij
boekingen voor de volgende dagtochten. Heeft u zich nog niet
aangemeld? Haast u dan! Het reisprogramma voor dit jaar is zeer de
moeite waard.
Op initiatief van onze voorzitter maakte ook het COSBO een
vliegende start. Een volle raadzaal en een keur aan sprekers gaven
een inkijkje in de toekomstvisie van de verschillende deelnemers.
Het thema wonen bleek al gauw een hot item. Duidelijk werd wel
het belang van het COSBO dat het ouderenbeleid van de gemeente
kritisch volgt en haar invloed uitoefent tijdens het regelmatig
overleg met de verschillende betrokkenen.
Het uitgangspunt van de KBO, senioren zo lang mogelijk
zelfredzaam te laten zijn en het bevorderen van een sociaal netwerk,
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onderstreept ook het belang van de tegenwoordig (voor sommigen
misschien helaas) noodzakelijke digitale vaardigheid.
Frans Brinkman droeg daar een steentje aan bij met zijn interessante
bijdrage over de mogelijkheden van de iPad en tablet. Zijn boeiend
betoog werd met veel interesse gevolgd en krijgt zeker nog een
vervolg.
Met de ‘Grijze Borrel’, een initiatief dat ook al meer dan een jaar
moest worden uitgesteld, sloten we de activiteiten van deze nieuwe
start af. Een gezellig onderonsje van ca. 30 KBO-leden in de kantine
van de tennisclub aan de Schrikslaan was een zeer gewaardeerd
initiatief, Ria Lamé, die naast de bijeenkomst over de iPad ook deze
activiteit organiseerde kon zeer tevreden terugkijken op deze
geslaagde middag. Wordt zeker vervolgd.
Al met al: onze KBO-afdeling is weer helemaal terug zeker, nu Ria
ook de vermaarde lunchclub weer gaat opstarten. Ook daar leest u
meer over in dit SV.

John Biesaart
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Agenda

29-6
7-7
7-8
Catering Centraal voor al uw feesten en
partijen,
van
kleine
tot
hele
grote!
19-8
Catering Centraal voor al uw feesten en
Catering
Centraal
voortot
al uw
partijen,
van kleine
helefeesten
grote! en
Birkstraat
7,
3768
HB
Soest
4-9
partijen, van kleine tot hele grote!
/ 035 6033333
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
Catering info@cateringcentraal.nl
Centraal
al6033333
uw feesten en 8-9
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
9-9
cateringcentraal.nl
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
6-10
info@cateringcentraal.nl / 035 6033333
16-10
13-10
cateringcentraal.nl
21-10
25-10
6-11
17-11
25-11
Nieuwe leden
16-12
Mw. P.J.M. Baars-Pex
Mw. G.M.K. Hein-Eikerbout
Dhr. R. van Mil
Mw. J.J.M. Sakkers-Kortekaas
Dhr. J. Sesink
Mw. A. Sesink

KBO Soos
Dagtocht H. v. Holland
Lunchclub
Grijze Borrel
Lunchclub
Dagtocht Den Bosch
Seizoensopening
Mariaviering
Grijze Borrel
Dagtocht Twente
Grijze Borrel
Lezing door Notaris
Lunchclub
Dagtocht Terwolde
Vrijwilligersmiddag
Kerstdagtocht

Lunch in augustus:
Zondag 7 augustus in
Pannenkoekenboerderij
De Wildenburg,
Wildenburglaan 9, Baarn
(naast pannenkoeken zijn ook
andere gerechten mogelijk).
Aanmelden vóór 29 juli.

Wij heten hen van harte
welkom.

Overleden
Dhr. J.M. Seger
Wij gedenken hem in
dankbaarheid.
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Kijk eens echt om je heen

Kijk, de zon is op
het is nog vroeg
alles puur
verkwikkend
vol schoonheid
ik mag haar
verwelkomen
deze dag beleven
de warmte omarmen
gratis, voor niets
wat een weelde
hoor, hoe de merel
de dag begroet
de roos haar geuren
verspreidt
al mijn zintuigen
open
open, om te
ontvangen
kijk, de zon is op
het is nog vroeg
niets ingevuld
ik zal het koesteren
dit magische
moment

Gerda Buis

Leer kijken hoe warm en rijk je leven is.
Wat zeggen nu een paar verwelkte
bloemen?
Ik sta met een bosje bloemen in de lift, om
die naar mijn moeder te brengen.
Er staat een dame naar de bloemen te
staren. “Prachtig “, uit zij zich.
“Dat wel, maar met deze warmte heb je er
niet veel aan”.
“Maar het gaat toch om het gebaar?”
Met schroom moest ik bekennen dat ze de
spijker op zijn kop sloeg. Wat dacht ik
weer negatief. Zou ik bij het ouder worden
wat meer last hebben van die warmte?
Uren bakken in de zon is er niet meer bij,
en ook de bikini is al lang afgedaan.
Kom op aow-er! Je hebt op deze leeftijd
andere voordelen.
Kijk eens echt om je heen. Leer de zomer
werkelijk waarderen. Met al dat licht úren
achtereen. De vogels die je zo vroeg
wekken met hun uitbundig gezang, zonder
de dwang om snel naar je werk te gaan.
De heerlijke geuren van de rozen, de
kindertjes in de buurt met hun
schaterlachjes. Al dat liefs en heerlijks dat
er zomaar voor niets jouw wereldje komt
vullen.
6

Beste KBO-Soos klaverjassers en bridgers,
Het bestuur van de KBO heeft besloten om
de contante betaling voor de KBO-Soos
van € 1,00 te vervangen door een KBOSooskaart met een KBO-logo en uw naam.
Dit besluit is genomen, om de kans op
besmettingen tijdens een mogelijk nieuwe
corona-uitbraak te voorkomen en omdat het storten van contant geld
bij de bank op praktische problemen stuit.
Deze wijziging gaat per 1 september 2022 in.
Bij de start van het nieuwe seizoen, op 7 september 2022, zal
iedereen die op woensdagmiddag wil komen klaverjassen of bridgen
een 5 of 10 rittenkaart moeten kopen met een bankpas. Er kan
contactloos worden gepind bij een teamlid die het pinapparaat heeft.
Denk eraan dat u uw bankpas meeneemt als u in het nieuwe
seizoen komt klaverjassen of bridgen!
U kunt kiezen voor een KBO-Sooskaart met een 5 rittenkaart voor
€ 5,00 of een KBO-Sooskaart met een 10 rittenkaart voor € 10,00.
Op deze Sooskaart staan dan 5 of 10 vakjes en iedere keer als u komt
klaverjassen of bridgen wordt er een vakje afgevinkt en voorzien van
een paraaf door een teamlid van de woensdagmiddag-soos.
Na betaling van € 5,00 of € 10,00 ontvangt u van het teamlid de
KBO-Sooskaart met uw naam. Berg uw KBO-Sooskaart zorgvuldig
op en verlies hem niet, want deze is natuurlijk geld waard, zolang er
nog vakjes openstaan!
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Iedere keer als u komt kaarten moet u zich eerst melden bij een
teamlid die dan een vakje van uw KBO-Sooskaart afvinkt en van
een paraaf voorziet.
Als de KBO-sooskaart vol is zult u een nieuwe kaart moeten kopen
op de manier zoals hierboven staat beschreven.
Wij hopen u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van een
belangrijke wijziging met ingang van het nieuwe seizoen en wij zijn
te allen tijde bereid u te helpen.
Bij vragen kunt u terecht bij een van de teamleden:
Truus van Drie, Yvon Landman, Winnie Schuin, Willy Verhage,
Joop Wenneker
Met vriendelijke groet,
Winnie Schuin,
mede namens de teamleden van de KBO-Soos.

Attentie van de maand
juli

Dhr. en mw. Melkert

augustus
Mw. A. van Logtenstijn-v.d. Bremer
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DE LUNCHCLUB
De kop is eraf! We
hebben de eerste lunch
genoten in Het Witte
Huis met 20
deelnemers.
Hoewel het niet
zonder strubbelingen
ging bij aanvang door
wederzijdse
misverstanden,
kunnen we toch
terugkijken op een
gezellige bijeenkomst.
Ook de oprichtster,
Mary Engel liet zich zien en dat zorgde voor herkenning en applaus.
Het gezelschap bestond uit oude bekenden en nieuwelingen, en
tijdens de koffie werd vanuit de hoge hoed een fles wijn verloot.
Ik heb mijn lesje geleerd met dit debuut, en beloof hierbij dat de
volgende lunch ook een echte lunch zal worden.
Nog éénmaal niet de eerste zondag maar de tweede, te weten 10 juli
in restaurant Eemlust.
Aanmelden vóór 1 juli: E: lame@xs4all.nl of
T. 035 602 87 26.
Adres Eemlust: Eemweg 72, Baarn.
In geval u géén
heeft of over ander vervoer beschikt, laat het ons
even weten.
Ria Lamé

9

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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DAMETJE
Door: Ria Lamé

DAMETJE
Wie denkt, dat achter de deur van een verzorgings- of verpleeghuis
alleen een kleurloze grijze massa met bril gehuisvest is heeft het
goed mis.
Oudere mensen hebben een heel leven achter zich en kunnen ons
veel vertellen. Jammer genoeg ontbreekt in de dagelijkse hulp vaak
de tijd om te luisteren.
Ik werkte destijds in een Bejaardentehuis, gebouwd in 1966 toen een
maximum kamergrootte volgens Den Haag slechts 16m2 groot
mocht zijn.
Op afd. 2., 3e en 4e etage woonde mevrouw Pieters. Een tengere
vrouw, klein van stuk. Een beetje excentriek; werd het haar te warm
in de zomer, dan knipte ze resoluut de mouwen van haar japon af, en
knelden haar schoenen, dan ging ook daar de schaar erin.
Op enig moment begon ze ’s nachts de kamer te verbouwen en u
kunt bedenken, dat als je het bed van de muur haalt in een dergelijk
kamertje, dan moeten er meer meubelen opzij.
Op de vraag waarom ze dat deed was het antwoord, dat er kleine
beestjes over het behang liepen. En dat bracht mij op een gedachte.
Ze had me ooit verteld dat ze arm was geweest, en als ze maar
mooie zakdoekjes en een flesje eau-de-cologne in haar tasje had
voelde ze zich toch een beetje deftig.
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Ik nodigde haar dochter uit voor een gesprek en gevraagd naar haar
eau-de-cologne-gebruik kreeg ik het verwachte antwoord: ”niet aan
te slepen mevrouw. Wij kopen tegenwoordig goedkope literflessen,
en omdat het van moeder 4711 moet zijn, vullen we daar de kleine
flesjes mee. En jurken (want dat waren het; geen japonnen) daar
loop ik de koopjes af, want ze zet er tóch de schaar in”.
Dus belde ik de huisarts met de vraag: “is het mogelijk dat je een
delier krijgt van te veel eau-de-cologne snuiven?” Daar moest hij
even over nadenken, maar uiteindelijk sloot hij dat niet uit, dus zou
hij met haar gaan praten.
Niet veel later overleed een mevrouw een etage lager. Een echt
dametje, altijd modieus gekleed met daarbij passende accessoires.
Haar neef, die de kamer moest leegmaken had er geen zin in om ook
die uitgebreide garderobe mee te nemen en vroeg of de verzorging
daar een bestemming voor kon vinden. Dat deden we in de regel
niet. Leeg was leeg.
Maar in dit geval kwam het afdelingshoofd vragen of ze de kleding
aan mevrouw Pieters mocht geven.
En dat hebben we gedaan. Ze kreeg de hele garderobe cadeau met
alle accessoires. “Maar zulke mooie kleding, daar zult u toch wel
zuinig op zijn?”
Het resultaat? Mevrouw was dolgelukkig met haar nieuwe
garderobe, en dagelijks kreeg ze complimentjes dat ze er zo mooi
uitzag.
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Zó oud moest ze worden, om zich eindelijk een deftige dame te
voelen.
De eau-de-cologne was niet meer belangrijk, en geen beestjes meer
op de muur.
Ria Lamé
(NB: Pieters is een gefingeerde naam)
De culturele tips
Deze keer een paar tips. Dit, omdat we er even niet zijn in de
vakantiemaanden.
In het Catharijneconvent op dit moment een tentoonstelling over
Adrianus. De Nederlandse Paus die vijfhonderd jaar geleden dit
ambt bekleedde. De tentoonstelling is van juni t/m 13 november.
Oude muziek: STAD UTRECHT
Van 26 augustus t/m 4 september.
Op diverse plekken in de stad te beluisteren.
Dus, lekker luisteren en dwalen.
In het Centraal museum een tentoonstelling: De gezonde Stad
Dit in het kader van 900 jaar Utrecht Stad.
Wat at men, hoe hielden we het gezond.
info@centraalmuseum.nl
Laatste tip
Rietveld Schröderhuis
Bijzondere architectuur
Prins Hendriklaan 50, Utrecht
Ik wens u veel uitgaansplezier.
Gerda Buis
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Soest in Beeld
René van Hal

In deze rubriek in het Soester Venster belichten we telkens een pand of
persoon uit Soest met een bijzondere historie.
VAN KOETSHUIS NAAR GARAGEBEDRIJF

In Soestdijk waren in de 19e eeuw vele
buitenplaatsen ontstaan. De meeste
beschikten over een fraai landhuis met
koetshuis, tuinmanswoning en een
fraai aangelegd park. Dat was ook het
geval op de Burgemeester Grothestraat
68-72, waar nu de appartementen
Oranjehof en Garage Van Dolderen
staan.
Aan het eind van de 19e eeuw werd
daar door de familie DreesmannHoppe Villa Groenhof gebouwd met
verschillende bijgebouwen als ook een
koetsierswoning, koetshuis en
paardenstallen. In 1933 kocht de heer
J.C. van Dolderen van de eigenaresse
van Villa Groenhof deze panden en
vestigde daarin een garage (zie foto).
In de eerste jaren was deze garage
vooral gericht op het onderhoud van
auto’s, pas na enkele jaren werd ook
gestart met de verkoop van auto’s en
14

werd het een Morris-garage. De heer Van Dolderen kwam uit
Amsterdam en was daar chauffeur en wilde graag voor zichzelf
beginnen.
In 1958 werd de garage verbouwd en in 1967 werd het pand
nogmaals grootschalig aangepakt. De koetsierswoning die wat naar
voren stond en een goede doorloop voor voetgangers en fietsers
blokkeerde werd afgebroken en op de garage werd de woning van de
eigenaar gebouwd. Daarmee is de basis gelegd tot het pand dat er nu
nog steeds staat. Wat wel verdwenen is betreft de benzinepomp die
bij de garage hoorde. Deze is in 1995 om opgeheven op onder meer
milieutechnische redenen. Bovendien zorgde de benzinepomp voor
een gevaarlijke verkeerssituatie. Vanaf 1983 is de Garage Van
Dolderen gespecialiseerd in Toyota.
Villa Groenhof is in 1939 verbouwd tot Javahotel en in de periode
1948-1988 bekend geweest als Oranjehotel, hotels met een Indische
uitstraling. In januari 1989 is het Oranjehotel gesloopt en zijn er
enkele appartementencomplexen op verrezen bekend onder
Oranjehof.
Literatuur:

- Berichten uit de Soester Courant
- Foto’s uit HVS-archief en foto 2022 zelf gemaakt

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

Den Bosch

Inschrijven is mogelijk voor:
Dagtocht donderdag 8 september 2022.
Varen met Bommelervaart en bezoek aan Den Bosch.

We rijden vanuit Soest nar Hurwenen voor koﬃe met gebak. Daarna gaan
we aan boord van de Bommelervaart en ;jdens de vaartocht gebruiken
we aan boord de lunch. ’s Middags bezoeken we Den Bosch en mogen
daar enige ;jd rondwandelen of de kerk bewonderen of een café
bezoeken. Daar is iedereen vrij in. De dag sluiten we af met een diner in
Nistelrode. Omstreeks 21 uur zijn we weer terug in Soest. De prijs van
deze dagtocht bedraagt € 81,50. U kunt zich hiervoor opgeven via
bijgaand inschrijﬀormulier.
Ook kunt u zich nog inschrijven voor deelname aan dagtocht 5, 6 en 7.
Het inschrijﬀormulier vindt u in dit Soester Venster. De beschrijvingen
van deze tochten staan in het Soester Venster van april en mei 2022
vermeld. Aanmelden: T. 06-29 23 48 78 of 035-602 57 03.
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INSCHRIJFFORMULIER
KBO dagtochten 2022
Dagtochten

Graag de door u gewenste dagtochten aankruisen!
€ 77,50

O

1. Dagtocht Koloniën van Weldadigheid, Drenthe

Donderdag 5-5-2022

O

2. Dagtocht Aspergediner Velden en Rosarium Lottum

Donderdag 2-6-2022

€ 79,00

O

3. Dagtocht Hoek van Holland en Westlands Museum

Donderdag 7-7-2022

€ 76,50

O

4. Dagtocht Varen met Bommelervaart, bezoek Den Bosch

Donderdag 8-9-2022

€ 81,50

O

5. Dagtocht Twente en Oldenkott, diner en rondrit

Donderdag 13-10-2022

€ 65,00

O

6. Dagtocht Terwolde stamppotbuffet

Donderdag 17-11-2022

€ 41,50

O

7. Dagtocht , Kerstreis, nadere info volgt later

Vrijdag 16-12-2022

€ volgt

Alle dagtochten worden uitgevoerd door en onder verantwoording van Eemland Reizen Hilversum. Wijzigingen voorbehouden.

Wij houden ons aan de op dat moment geldende Covid maatregelen. Wijzigingen voorbehouden.

Opstapplaatsen
O
O
O

Bushalte Dalweg,woonh.zijde
Bushalte STAM/Mariënburg
Bushalte Station Soestdijk

O
O
O

Graag de door u gewenste opstapplaats aankruisen!
Bushalte Zuid-Promenade
O Honsbergen
Dalweg voor het zwembad
O Medisch Centrum Overhees
De Drie Eiken Soesterberg
O

Uw gegevens

Graag invullen

Naam
Adres
Postcode/woonpl.
Mailadres
Tel.nummer
Te bellen bij calamiteit (naam en telefoonnummer)
U kunt dit formulier:

Naam
Adres
Postcode/woonpl.
Mailadres
Tel.nummer

inleveren bij Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3766 ER Soest
óf verzenden met postzegel naar Betsy Seure, Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes
óf mailen naar Betsy Seure, ecm.seure@ziggo.nl

Eventuele dieetwensen vóór de reis opgeven aan Betsy Seure (06-29234878 / 035-5310129, ecm.seure@ziggo.nl).
dit deel afknippen en zelf bewaren





O
O

1.
2.

Dagtocht Koloniën van Weldadigheid Drenthe
Dagtocht Rozentuin Lottum en aspergediner Velden

Donderdag 5 mei 2022
Donderdag 2 juni 2022

€ 77,50
€ 79,00

O
O
O
O

3.
4.
5.
6.

Dagtocht Hoek van Holland en Westlands Museum
Dagtocht Varen met Bommelervaart en bezoek aan Den Bosch
Dagtocht Twente, Oldenkott met gids en diner
Dagtocht Terwolde stamppotdiner bij KriebelZ

Donderdag 7 juli 2022
Donderdag 8 sept. 2022
Donderdag 13 okt. 2022
Donderdag 17 nov. 2022

€ 76,50
€ 81,50
€ 65,00
€ 41,50

O

7.

Dagtocht Kerstreis, bestemming volgt later

Vrijdag 16 december 2022

€ volgt

Wilt u het bedrag voor de dagtocht overmaken zodra u de opstapbrief (bevestiging) hebt ontvangen. U kunt het
bedrag overmaken op NL 71 RABO 035.99.78.290 t.n.v. KBO Soest/Soesterberg o.v.v. de geboekte dagtocht.
Dieetwensen graag tijdig doorgeven aan B. Seure. Bij annulering uiterlijk 4 werkdagen voor vertrek ontvangt u de
reissom terug onder aftrek van € 2,50 administratiekosten.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Betsy Seure, 06-29234878 of 035-5310129, mail: ecm.seure@ziggo.nl.
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Verslag van de dagtocht naar de Peel en de Rozenhof in Lottum.
Op 2 juni zijn we met
ruim 40 personen
vertrokken richting de
Peel. Na een koffiestop
in Wijchen reden we
via de
Middenpeelroute naar
het restaurant in
Liessel waar we een
heerlijk aspergediner
voorgeschoteld kregen.
Daarna zijn we richting Lottum gereden voor een bezoek aan de
Rozenhof. Ook dat was een groot succes omdat de zon zich echt liet
zien en er al diverse rozen in de bloei stonden en waar wij allen echt
genoten hebben van de prachtige perken met verschillende rozen.
Tot slot heeft iedereen hier op het terras genoten van een drankje.
Daarna zijn we weer huiswaarts gereden. Dit was weer een
geslaagde dagtocht.

Grijze Borrel

Vrijdag 19 augustus om 16:00 uur in de

kantine/terras van de tennisclub
LTC Soestdijk aan de Schrikslaan 1 Soest.
Let op! in de maand juli is er géén ‘Grijze Borrel’.
U komt toch ook?
Aanmelden is niet nodig
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Iedere laatste donderdag op Boerderij Het Gagelgat
Iedere laatste
donderdag van de
maand organiseren
we op Boerderij Het
Gagelgat
‘Aanschuiven bij de
boer’. Tussen 11.00
uur en 14.00 uur kunt
u genieten van koffie
met versgebakken
cake en, rond het middaguur, een heerlijke lunch van verse
seizoenssoep en brood. Dit alles voor slechts €7,50.
U kunt gewoon binnenlopen, maar als u zeker wilt zijn van een plek
dan kunt u ons vooraf even mailen op info@gagelgat.nl. Bent u
vegetariër? Laat het ons van tevoren ook even weten. U bent van
harte welkom!
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Soester Luke Varikat bij heiligverklaring Titus Brandsma
Dat was de titel die we enkele weken geleden in de Soester Courant
aantroffen. Reden voor mij om eens nader met Luke kennis te
maken. Ik zag hem geregeld in de kerk, maar ook als vrijwilliger bij
De Zonnebloem.
Vorige week werd hij gehuldigd voor 25 jaar trouwe dienst.
Geboren en getogen in het uiterste zuiden van India
werd hem op 29jarige
leeftijd gevraagd door een
Nederlandse Tapijthandelaar
om bij hem in Nederland te
komen werken.
Later kwam hij terecht bij
een toeleveringsbedrijf voor
de offsetdrukkerij en heeft
daar tot zijn pensioen
gewerkt.
In 1974 keerde hij terug
naar India, trouwde daar en
bracht zijn bruid Cin mee
terug.
Hij was een fan van Paus
Luke Varikat
Johannes Paulus II en ook
van de huidige paus.
Meerdere malen heeft hij Rome bezocht en nu wilde hij graag
aanwezig zijn bij de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei.
Daartoe stak hij zijn licht op bij het Bisdom Haarlem, waar men hem
verwees naar het Huis voor Pelgrims in Maastricht. Maar..hij kende
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ook nog een abdes in Uden, een Indiase zuster die hem verwees naar
een voormalige studievriendin, die nu met haar man in Rome woont.
En dat trof! Samen met zijn zoon was hij van harte welkom bij dit
Indiase gezin, dat slechts 500 meter van het Vaticaan woonde.
Zo hebben zij samen een wake bijgewoond in de St. Paul’s, waren ze
zondag op het Sint Pietersplein, waar behalve Titus Brandsma nog
negen anderen werden heiligverklaard, waaronder de Indiase
martelaar Lazzaro detto Devasahayam (1712-1752).
Maandag was er een dankviering in de St. Pieters met Kardinaal Eijk
als hoofdcelebrant en bij die gelegenheid hadden zij ook een
ontmoeting met de bisschoppen De Korte van Den Bosch en Van
Hout van Groningen en Leeuwarden.
Luke kijkt terug op een zeer geslaagde reis, en als aandenken prijkt
aan de wand een verkleind exemplaar van de poster, die hij voor
deze gelegenheid had ontworpen, met in de linker bovenhoek een
aandenken aan Brandsma, met een mini-relikwie, en ook de Indiase
heilige in de rechter bovenhoek.
Op mijn vraag of hij in India een Katholieke opvoeding had genoten
kreeg ik een bevestigend antwoord. Volgens overlevering zou
Thomas (ja, die ongelovige!) het Christendom in India hebben
gebracht.
Ria Lamé

Bezoek regelmatig onze website www.kbosoest.nl
U leest daar de laatste actuele ontwikkelingen en veel
interessante
nieuwtjes.
Reizen
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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.nl
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REBUS

Oplossing rebus op pag. 32

Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!
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In het kader van een intensieve samenwerking met de seniorenbond
KBO, hebben de leden van de reiscommissies afgesproken om de
dagtochten van de KBO te vermelden in het mededelingenblad van
de PCOB, (het Kompas) en de dagtochten van de PCOB te
vermelden in het Soester Venster.Wederzijds zijn dus de leden van
deze bonden welkom op de dagtochten van beide bonden.
Indien u mee wilt gaan met dagtocht 3 van de PCOB en er zijn nog
plaatsen over in de bus, bent u van harte welkom!
Dagtocht no 3: Op Donderdag 21 juli 2022 €.62,00
Twente en een bezoek aan de Synagoge in Enschede.

Twente een lieflijk land, waar folklore en legendes een belangrijke plaats
innemen, zo kunnen we Twente het beste omschrijven. Als u in dit
aantrekkelijke stukje Overijssel aankomt is het of u in één groot
natuurpark bent aangeland. Het fraaie coulissen landschap met licht
glooiende essen en oude stuwwallen is elk seizoen de moeite waard.
Steden, stadjes en dorpen liggen in het groen verscholen. Typische
Twentse boerderijen, havezaten, ridderhofsteden en watermolens doen de
romantiek uit vroegere tijden voortleven. Bekoorlijke beekjes als Regge en
Dinkel meanderen dromerig door het heuvelachtige landschap.
Om 09.00 uur vertrekken wij uit Soest en zijn wij om 10.15 uur bij
restaurant “Bosgoed “in Wilp waar de koffie en gebak klaar staat voor ons.
Daarna vertrekken wij naar “Erve Brooks Museumboerderij “ in Gelselaar
waar wij de lunch zullen gebruiken (koffietafel met kroket) Vervolgens
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zullen wij rond 14.00 uur een bezoek brengen aan de synagoge in
Enschede, die wonder boven wonder de 2e Wereldoorlog ongeschonden
heeft overleefd. Ontdek waarom je zo vaak het getal twaalf in de
synagoge ziet. Waarom heeft de ene kandelaar zeven armen en de andere
negen?
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
U kunt zich nog opgeven bij:
Mw. Irene Boshuizen, Veenbesstraat 70, 3765 BB te Soest,
tel: 6026424 of
Mw. Til Bouwmeester, Van Straelenlaan 30,
3762 CV te Soest, tel: 06-52539796.

SUDOKU

Oplossing sudoku pag. 32
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Wildenburglaan 9, Baarn
Tel.: 035-542 92 25
www.dewildenburg.nl
info@dewildenburg.nl
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Hang-, sluitwerk en gedrag bepalen de veiligheid van uw woning
Tips:
•

Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars
en bewegingssensoren

•

Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. ook als u even
boodschappen gaat doen of de hond uit gaat laten.

•

Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.

•

Leg waardevolle spullen uit het zicht.

•

Start een buurtpreventiegroep in uw buurt, bijvoorbeeld via
WhatsApp.

•

Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil
kunnen houden.

•

Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil
kunnen houden.

•

Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te
vaak dan te laat. Snel alarm slaan betekent een grotere kans om
de inbrekers te pakken.

•

Tot slot: wacht niet totdat u zelf slachtoffer wordt, maar zorg
preventief

Bron: www.politiekeurmerk.nl/donkeredagenoffensief
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GRATIS OV VOOR OUDEREN MET EEN SMALLE BEURS
Ouderen met alleen een AOW uitkering in de provincie Utrecht
mogen een jaar lang gratis reizen met de bus en de tram in de
provincie. Het plan voor gratis openbaar vervoer voor ouderen
die het niet breed hebben komt uit het coalitieakkoord van
de provincie.
Het is bedoeld om de drempel te verlagen voor ouderen om het
openbaar vervoer te pakken om b.v. vrienden, familie of kennissen te
bezoeken.
De proef begint in september 2022 en loopt tot december 2023.
Daarvoor werken de regionale vervoerders U-OV en Syntus Utrecht
samen. Ouderen die de AOW leeftijd hebben bereikt, in de provincie
Utrecht wonen, volledig aangewezen zijn op een AOW uitkering en
geen pensioen hebben, kunnen gebruikmaken van het gratis vervoer.
Het is wel nodig om je aan te melden, want dan krijgt u een
abonnement dat op de persoonlijke ov-chipkaart kan worden
geladen. Daarmee kan na 09.00 u. gratis worden gereisd met bus,
tram en buurtbus. In het weekend en op feestdagen is reizen de hele
dag gratis.
Ouderen van de gemeente Soest kunnen met al hun vragen over het
OV en aanmelden terecht op de website www.doemeemethetov.nl of
T. 038-454 01 30.
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Energietoeslag voor lagere
inkomens. De kosten van
levensonderhoud, maar
zeker van de energie zijn
fors gestegen. Daarom heeft
het kabinet eind vorig jaar
al aangekondigd dat
huishoudens met een laag
inkomen een éénmalige energietoeslag krijgen. De regering is op dit
moment nog bezig met het wettelijk regelen van deze toeslag. Voor
de gemeente Soest is BBS (Uitvoeringorganisatie Baarn/
Bunschoten/Soest) verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze
toeslag.
Wat heeft dit voor u te betekenen?
Kreeg u vóór 18 maart een bijstandsuitkering, IOAW uitkering of
een IOAZ uitkering dan hoeft u geen actie te ondernemen. U
ontvangt automatisch de energietoeslag op uw rekening. U kunt deze
toeslag maar één keer ontvangen.
Valt u buiten deze groep, dan moet u de toeslag aanvragen bij het
BBS. Daarvoor zijn een aantal; mogelijkheden. Dit kan via de
website van de gemeente onder het hoofdstuk: energietoeslag, u
wordt doorgeleid naar het aanvraagformulier. Heeft u geen computer
dan kunt u het aanvraagformulier ophalen bij het BBS (ingang naast
de hoofdingang van het gemeentehuis Soest).
Wat is de energietoeslag en wat zijn de inkomensgrenzen ?
Deze toeslag is een bedrag van € 800,-- netto per huishouden en
geldt als een éénmalige bijdrage.
De inkomensgrens is voor alleenstaanden van 21 jaar tot AOW
leeftijd € 1.348,26 p/mnd.
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Vanaf AOW leeftijd € 1498,13 p/mnd. (130% van de bijstandsnorm)
De inkomensgrens voor samenwonend/gehuwd vanaf 21 jaar tot
AOW leeftijd € 1926,08 p/mnd.
Vanaf AOW leeftijd € 2028,53 p/mnd. (130% van de bijstandsnorm).
Meent u n.a.v. bovenstaande in aanmerking te komen voor de
energietoeslag, dan is het verstandig om in actie te komen.
Voor nadere informatie kunt u bellen met BBS, T. 035-609 34 11

Beste Leden
Corry Smeele en ik (Gusta Borgts) verzorgen met veel plezier voor
de 90 jarigen een bloemetje.
Daartoe hebben wij een lijst van de administratie gekregen.
Nu is het probleem dat verschillende leden een ander
telefoonnummer hebben en dit niet doorgegeven is aan de
administratie.
Wij kunnen dan niet vragen of het gelegen komt om de bloemen of
de attentie van de maand te komen brengen.
Soms zijn de leden verhuisd of zelfs overleden zonder bericht aan
de administratie en dat is erg lastig voor ons.
Zoudt u zo vriendelijk willen zijn om veranderde telefoonnummers
en adressen door te geven aan de administratie.
Adres ledenadministratie:
De heer Anton Simonis,
T. 035-601 99 20
E-mail: antonsimonis@casema.nl.
Hartelijk dank.
Corry Smeele, Gusta Borgts
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Nuttige telefoonnummers
Keuringsartsen rijbewijs
Leef3.nu
Flexplek Soest
Regelzorg
Wijk Service Punt

033-469 23 23
036-720 09 11
088-232 33 00
06-28 70 10 55

Als je lid bent van Leef3.nu, krijg je korting bij een rijbewijsarts van
hun organisatie. Keuring kost dan: onder 75 jaar € 60, boven 75 jaar
€ 45. Aanmelden via Leef3.nu.
Rijbewijskeuringen CBR in Baarn
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet
ondergaan, kan daarvoor iedere maand terecht in De Leuning bij
keuringsarts de heer Windgassen. U kunt telefonisch een afspraak
maken; tel. nr. 085-0650005.Voor de keuring heeft u nodig:
- Keuringsformulieren, incl. de brieven van het CBR (de ZD-code)
- Rijbewijs of eventueel andere legitimatie
- Klein beetje urine, max. 2 uur oud (hoeft niet nuchter)
- Bril voor auto of t.v. Als u contactlenzen draagt, de verpakking of
het recept graag meenemen.
- Actueel medicatie-overzicht (AMO) van apotheek, max. 2
maanden oud, óók als u op dit moment géén medicijnen gebruikt.
- U kunt alleen met gepast contant geld betalen.
Huisartsenpost Soest (Eemland)
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)
Meander Ziekenhuis Amersfoort
Seniorenbus Soest-Soesterberg
Seniorenbus Baarn
Steunpunt Mantelzorg
Zorgloket WMO Soest
WMO meldpunt
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085-773 11 00
088-130 96 10
033-850 50 50
035-601 91 90
035-542 11 29
035-609 31 55
035-602 36 81
035-602 36 81

KBO Werkgroepen
Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com
Bankrekening Algemeen en
contributie:
NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.
KBO Soest - Soesterberg - Baarn
Betaling reizen
NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.
KBO Soest - Soesterberg - Baarn
REIZEN
Bestuur KBO SSB
Voorzitter
Yvonne Dijkhuis
yvonnedijkhuis@hotmail.com
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: 1877
Oplossing rebus:
Wijsheid is voor de geest wat
gezondheid is voor het lichaam.

06-51 89 38 85

COSBO
- Yvonne Dijkhuis
- Anton den Ouden
- Paul Sparnaaij

035-602 75 04
0346-35 35 65
035-601 06 23

Evenementen
Ria Lamé
lame@xs4all.nl

035-602 87 26

Lief en Leed
- Gusta Borgts
gborgts@planet.nl
- Corry Smeele
cj.smeele@casema.nl
KBO-Soos
- Winnie Schuin, bridgen
winnie.schuin@hotmail.com
- Yvonne Landman, klaverjassen
Yvonlandman@gmail.com

035-601 38 48
035-602 29 69

06-44 43 87 67
06-12 94 24 44

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
- 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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035-531 01 29

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 |
Priv ébijeenkomsten

