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Soest 
Soesterberg 
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Van de voorzitter 
In onze bestuursvergadering van 9 mei jl. hebben we Winny Schuin 
en Joop Wenneker, organisatoren van de wekelijkse bridge- en 
klaverjasbijeenkomst ‘de SOOS’ op bezoek gehad. In iedere 
maandelijkse vergadering van ons bestuur nodigen wij één van de 
werkgroepen en commissies, die binnen onze vereniging werkzaam 
zijn, uit om elkaar op de hoogte te houden van de gang van zaken en 
te bespreken of en waar we elkaar kunnen ondersteunen om 
mogelijke knelpunten op te lossen. Het zijn altijd bijzonder 
plezierige gesprekken en het maakt mij geweldig trots en blij te zien 
met hoeveel enthousiasme al die vrijwilligers zich blijvend inzetten 
voor onze leden. 
In die vergadering hebben we ook Diana Lewinski mogen begroeten. 
Diana zal de komende maanden de vergaderingen van het bestuur 
bijwonen om de werkzaamheden van het bestuur te kunnen 
beoordelen en (hopelijk) tot het besluit te komen om komend jaar als 
bestuurslid mee te gaan draaien. Diana brengt een ruime 
bestuurservaring mee dus we zijn bijzonder blij met haar komst! 
Dit brengt me tevens op het punt dat in de Algemene Leden-
vergadering van 2020 drie leden van het huidige bestuur af zullen 
treden en niet herkiesbaar zijn: Gusta Borgts, Frits van Wesemael en 
Ed Heideman. Dit wordt een geweldige aderlating binnen het 
bestuur, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. En al lijkt het 
nog ver weg, we moeten ons nu al bezig gaan houden met de 
vacatures die gaan ontstaan in het bestuur. 
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Ik wil daarom reeds nu een beroep op u doen om te overwegen het 
bestuur vanaf volgend jaar te komen versterken. Een vereniging kan 
niet goed functioneren zonder een volledig en bekwaam bestuur.  
Er komen weer de nodige ontwikkelingen op ons af en wij moeten 
dus alle hens aan dek hebben om daar adequaat op te kunnen 
reageren en te handelen. Neemt u dus alstublieft met een van onze 
bestuursleden contact op indien u zich nader wilt oriënteren op 
de bestuurswerkzaamheden. 
                Theo Stoop

Pop-Up: 
Hier wil ik u ook op attenderen. 
Pop-Up museum in het verzorgingshuis Molenschot/Daalhoven. 
Expositie van 8 mei tot 8 juni. 
Een gevarieerd progamma voor laagdrempelige kunst op een 
bijzondere lokatie. Graanakker 11 te Soest. 
En… wat let u, om na bezoek even over onze mooie Eng te lopen? 

Kortom geniet van al het moois en lekkers in de maand juni. 

Gerda Buijs
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Bijna zomer 
 
Bijna zomer. Nog even, en wij koesteren 
ons in warmte, in loomheid. 
 Lange dagen. Lange lome avonden. 

   Misschien mijmeren we over verleden, of  
   staan we stil bij wat de toekomst 
   ons zal brengen. Kortom, zomeren. 

   Hierbij moet ik denken aan bloemen.   
De bloemen van ons leven. 
Warme bloemen van vriendschap, 
genegenheid voor elkaar. Bloemen van 
blijdschap. Maar ook bloemen van intens 
verdriet. 
Verdorde bloemen omdat het hart ze niet 
konden voeden. 
Bloemen vol kleur en geur die als een 
krans ons leven aaneen rijgen. 

Zomeren, nectar voor ziel en geest. 
Dat de zon je innerlijk mag verwarmen, en   

   waar mensen als  bloemen bloeien voor 
   elkaar. 
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NIEUWE LID 

Mw. H.C. Balvers-Gerritsen 

Wij heten haar van harte 
welkom.

OVERLEDEN 

Mw. F.E. Speldekamp-
Zandbergen 

Dhr. C.F. Tol 

Wij gedenken hen in 
dankbaarheid.

Om mij heen 
zoveel kleur 
zoveel klank 
zomeren 
ik koester 
en verwarm 

om mij heen  
zie ik bloemen 
ruik ik geuren 
zomeren 
het tilt mij op 
boven alles 

om mij heen 
intensiteit 
uitbundigheid 
zomeren 
voel de blijheid 
en glimlach 

om mij heen 
voel ik leven 
beleef ik leven 
zomeren 
jij en ik 
als stralende bloemen 

Gerda Buis 
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Diabetes, wat nu?
Als u klachten heeft die bij diabetes passen, zal uw huisarts uw 
bloedsuiker meten. Klachten zijn bijvoorbeeld dorst, veel 
plassen, afvallen en vaak urineweginfecties.  

Wat is diabetes (suikerziekte) 
precies? 
De vertering van voedsel begint in de 
mond. In de mond, de maag, 
lever(gal) en alvleesklier zorgen 
enzymen voor de spijsvertering in ons 
maag/darmstelsel. De alvleesklier 

geeft enzymen af naar de twaalfvingerige darm, direct onder de 
maag, maar geeft ook insuline en glucosamine af aan de bloedbaan. 
Elke maaltijd, maar ook tussendoortjes zorgen voor een verhoogd 
suikergehalte in het bloed. Het hormoon insuline uit de alvleesklier 
zorgt ervoor, dat die suikers worden opgenomen door de 
lichaamscellen, en houden zo de bloedsuikerspiegel keurig in 
evenwicht. 
Bij suikerziekte is dat evenwicht verstoord en kunnen allerlei 
klachten optreden. 

Suikerziekte type 2* 
Dit is de meest voorkomende vorm van suikerziekte. Door de 
alvleesklier wordt wel voldoende insuline aangemaakt, maar deze is 
niet effectief (genoeg). Dat wil zeggen: het lichaam reageert 
onvoldoende op de insuline. Type 2 komt voornamelijk voor bij 
ouderen en mensen met overgewicht. 
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De huisarts zal u in eerste instantie doorverwijzen naar de 
diabetes- of praktijkverpleegkundige of diëtiste, die u zal 
adviseren en begeleiden bij het aanpassen van uw 
voedingsgewoonten in combinatie met gezond bewegen en 
eventueel afvallen. Tijdig ingrijpen kan in veel gevallen 
voorkomen dat u medicijnen moet gaan gebruiken voor het 
verlagen van de bloedsuiker. 
Verhoogde bloedsuikers kunnen bij voortduring schade aanrichten 
aan hart- en bloedvaten, ogen, nieren en voeten.   

Voor diabetici is het dan ook van belang om direct een arts te 
consulteren als u oogklachten krijgt, en ook uw onderdanen 
(voeten) zijn van belang voor behoud van uw mobiliteit. Wees er 
zuinig op, kies voor goed schoeisel en zoek voor verzorging van 
uw voeten bij voorkeur een pedicure met diabetes-aantekening of 
een medisch pedicure. 
* Diabetes type 1 is bij kinderen en jongeren veruit de meest 
voorkomende vorm. Daarbij is dan sprake van een tekort aan- of 
geen insuline-aanmaak. 

Ria Lamé

Fijn dat u lid bent van onze KBO-afdeling. Wij ontmoeten u graag 
bij onze dagtochten, onze Soos en onze interessante 
informatiebijeenkomsten. 
Nog leuker is het om zelf mee te helpen bij het (mede)organiseren 
van activiteiten of zelf ideeën aan te dragen.  
Denk dus met ons mee en neem contact op met ons bestuur om 
te zien op welke wijze ook u ons (ook achter de schermen) kunt 
helpen. U bent van harte welkom voor een informerend 
gesprek!
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Café Passé
Programma 
• maandag 3 juni 
• ook in juli en augustus 
• in De Leuning, Oranjestraat 8, Baarn 
• 14.00 - 16.00 u 
kosten: € 2 per keer incl. koffie en thee

Over vroeger praten met leeftijdsgenoten, hoe leuk kan dat zijn! 
De Leuning ziet het helemaal zitten en organiseert vanaf juni a.s. 
iedere eerste maandag van de maand een middag om, samen met 
vrijwilliger Corrie Wamelink, herinneringen op te halen.  
Corrie creëert een prettige sfeer voor iedereen, ook voor wie uit 
zichzelf niet zo gemakkelijk contact maakt. 

Deze middagen zijn ook interessant voor wie nog niet zo lang in 
Baarn woont en er graag meer over wil weten! De gesprekken 
kunnen gaan over persoonlijke of gemeenschappelijke 
herinneringen, maar ook historische foto’s en feiten over Baarn of 
voorwerpen kunnen onderwerp van gesprek zijn of een aanleiding 
hiertoe vormen. U bent welkom om gewoon gezellig te praten met 
een kop koffie of rustig kennis te maken.

Het eerste Café Passé vindt maandag 3 juni plaats en wordt ook in de 
maanden juli en augustus georganiseerd. Het wordt beslist een 
gezellig ontmoetingsmoment! 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur. 
Kosten: € 2 per keer incl. koffie en thee.
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In de  zomermaanden juli en 
augustus 2019 is er GEEN 
klaverjassen en GEEN bridgen 
op de woensdagmiddag Soos in 
De Klarinet in Soest! 

Het nieuwe seizoen begint op 
woensdag 4 september 2019 (om 
13.15 u) en u bent dan weer van 
harte welkom! 

Telefoonnummer voor afmelden 
bridgers (uiterlijk woensdag tot 
10.00 u): 06-44 43 87 67 

Telefoonnummer voor afmelden 
klaverjassen (uiterlijk 
dinsdagavond.) 
06-16 86 03 65. 

Met vriendelijke groet,  

Winnie Schuin (Bridgers) 
Tiny van Schoonhorst 
(Klaverjassers) 

KBO SOOS

Lezing 
Toon Hermans 

door Walter van Geffen

Donderdag 20 juni
14.00 u 
Parochiecentrum
De Sleutel, 
Steenhoffstraat 41, Soest 

Walter vertelt enthousiast 
over de grootste in zijn vak 
aller tijden en draagt enkele 
gedichten van Toon voor. 
Natuurlijk laat Walter ook 
leuke fragmenten uit zijn 
shows zien. De meezing 
klassiekers als de tango van 
het blote kontje en 
vierentwintig rozen komen 
aan bod. Maar ook nummers 
uit zijn beginperiode zullen 
voorbijkomen. Een Ode aan 
deze grote rasartiest.
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Dagtocht Bloemen-mozaïeken 
in Noord-Holland

Met 49 personen hebben we op 30 
april een prachtige tocht gemaakt naar 
de Bloemen-mozaïeken in de Kop van 
Noord-Holland.  

De bus zat aardig vol. We hebben met 
elkaar genoten van al het moois  wat 
er te zien was. Samen met de gids 
hebben we een tocht gemaakt langs 
diverse bloemen kunstwerken.  

De bewoners hadden veel 
onderwerpen uitgewerkt in een 
kunstwerk van hyacintenknopjes die 
met verschillende kleuren spelden 
verwerkt waren tot een prachtige 
voorstelling. Ook narcissen waren 
verwerkt in diverse versierde bruggen.  
Het was prachtig allemaal.   

Ook lunch en diner en koffie met 
gebak waren prima verzorgd en 
iedereen ging ’s avonds voldaan naar 
huis na een hele gezellige dag. 
Chauffeuse Wilma heeft ons veel 
verteld onderweg. Het was voor 
iedereen een dag om mooi op terug te 
kijken. 

Betsy Seure
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Bereikbaarheid
Automatisch antwoordapparaat van Opa en Oma 

Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar, maar u kunt een 
bericht achterlaten door gebruik te maken van een van de volgende 
toetsen: 

Bent u een van onze kinderen? Toets 1 
Als we op de kleinkinderen moeten passen: Toets 2 
Als jullie de auto dringend nodig hebben: Toets 3 
Als we moeten wassen en strijken: Toets 4 
Als we bij jullie moeten oppassen: Toets 5 
Als wij de kleinkinderen van school moeten halen: Toets 6 
Als wij boodschappen moeten doen: Toets 7 
Als jullie mee willen komen eten: Toets 8 
Als opa een klusje moet doen: Toets 9 
Als u een van onze vrienden bent: Toets 10 en spreek uw boodschap 
in na de pieptoon. 

We bellen u terug zodra we daar tijd voor hebben en in de 
gelegenheid zijn.
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Dagtocht: Brabant Museum Oosterhout en 
Sonokoek trein door de Biesbosch 

 
Dinsdag 25 juni 
2019, kosten € 75 
’s Morgens rijden we 
naar Leerdam waar 
we gezellig koffie 
drinken met gebak. 
Daarna maken we een 

rondrit, met een elektrisch treintje dat overdekt is, door de 
Biesbosch. Onderweg zal er van alles verteld worden over de 
prachtige natuur. 
’s Middags genieten we in Terheijden, in de Gouden Leeuw van een 
koffietafel en daarna bezoeken we het Museum Oud Oosterhout. 
Hier zien we een schooltje, drukkerij, Roomse hoek, tuin en nog 
meer zoals het vroeger was. ’s Avonds rijden we naar de 
Heerlijckheid in Sleeuwijk voor het diner.

Dinsdag 27 augustus 2019 
Dagtocht:  Oranjemuseum Diepenheim € 66,75 

’s Morgens rijden we naar Restaurant de Molen in Harskamp waar 
we gezellig koffie drinken met gebak. Daarna rijden we via een 
mooie route naar Brasserie KriebelZ in Terwolde voor de koffietafel. 
’s Middags brengen we een bezoek aan het Oranjemuseum in 
Diepenheim. Hier ziet men Twents boerenantiek en veel 
Oranjecuriosa zoals herdenkingsborden, tegels enz. Ook zijn hier 
veel kabinetten te zien met de originele inhoud daarin en kasten vol 
porselein. Zeker de moeite waard.  
’s Avonds hebben we ter afsluiting een diner in restaurant Boschzicht 
in Scherpenzeel. 
De dagtocht van dinsdag 30 juli is helemaal volgeboekt!
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Inschrijfformulier  
KBO Dagtochten 2019

O DAGTOCHT BRABANT MUSEUM OOSTERHOUT DINSDAG 25 JUNI € 75  
O DAGTOCHT DINSDAG 27 AUGUSTUS ORANJEMUSEUM DIEPENHEIM  66,75 
    Opstapplaatsen
O  Medisch Centrum Overhees O Honsbergen
O Bushalte Zuid-Promenade O Bushalte Stam/Mariënburg 
O Bushalte Station Soestdijk O Dalweg, Kerkhof, woonzijde 
O Dalweg vóór het Zwembad O Soesterberg ‘De Drie Eiken’ 
De door u gewenste opstapplaats s.v.p. aankruisen 
Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………………………………….. Postcode ………………… 

Woonplaats ………………………… ………………………………Tel. ……………………………………………….  
 

Formulier inleveren bij: Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3766 ER Soest 
óf verzenden met postzegel naar Betsy Seure, Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes. 
Of mailen naar Betsy Seure KBO-reizen, Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes. 
ecm.seure@ziggo.nl Bij vragen: 035-531 01 29 of 06-29 23 48 78. 
Indien u een dieet heeft dient u dit tijdig op te geven aan Betsy Seure,  
035-531 01 29 of  06-29 23  48 78. 
Graag naam en tel. familie en/of buren i.g.v. calamiteiten: 
Naam:       Tel: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dit deel afknippen en zelf bewaren 
Betreft KBO-dagtocht Brabant Museum dinsdag 25 juni en Sonokoek trein 
Biesbosch. 
De prijs van de reis van 25 juni bedraagt € 75.  
De betaling van deze reis dient uiterlijk twee weken voor de reisdatum te zijn 
voldaan op: Bankrekening nummer: NL 71 RABO 035.99.78.290. T.n.v. 
KBO Soest/S’berg/Baarn/reizen onder vermelding van de geboekte reis. 
Bij eventuele tijdige annulering  van de reis (uiterlijk 4 werkdagen voor vertrek) 
wordt de reissom teruggestort onder aftrek van  € 2,50 administratiekosten. NB. 
Alle reizen worden uitgevoerd door en onder verantwoording van Eemland 
Reizen BV te Hilversum.

Soest 
Soesterberg 

Baarn



Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

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

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

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

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

Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

Uitgebreid advies en testrijden
Wat uw wensen ook zijn, als ervaren specialist in (elektrische) fi etsen 

nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van 

dienst met één of meerdere proefritten. De (elektrische) fi ets van uw 

keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig 

afgesteld volgens uw persoonlijke wensen/eisen. 

Harry Janmaat Bezorgservice 
Bestel online!

Schrikslaan 25
3762 TA Soest
info@harryjanmaat.nl
035-6012687www.harryjanmaat.nl

Slagerij van Asch
party- en cateringservice

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

Complete verzorging van o.a.

• Bedrijfsopeningen
• Recepties
• Personeelsfeesten
• Bruiloften / Jubilea
• Evenementen
• Koude / Warme Buffetten
• Luxe hapjes

De Schoonheidsspecialiste  
 

                              

 

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

 

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

 

 

 

 

De Schoonheidsspecialiste  
 

                              

 

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

 

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de   
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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

Gallenkamp Pelsweg 1      3768 HT  Soest - Zuid
035-6012857           www.jaccodebruin.nl

Gallenkamp Pelsweg 1      3768 HT  Soest - Zuid
035-6012857           www.jaccodebruin.nl

hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

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

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

Soesterbergsestraat  4  
3768  EH  Soest
Tel:  035  -‐  52  38  324
Mob:  06  -‐  557  56  096

Openingstijden:
dinsdag  -‐  donderdag
10.00  tot  18.00  uur
vrijdag  10.00  tot  18.00  uur
19.00  tot  21.00  uur
zaterdag  10.00  tot  17.00  uur

Logo_Eetvilla_2016_NW_diap.pdf   1   11-05-16 - (w19)   11:34

Culinaire ontmoetingsplek voor 
Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen 

Soesterbergsestraat 122  |  3768 EL Soest  |  T 035 601 27 06  |  dagelijks geopend 

eetvilla.nl  

Makers van
communicatie

colourprint.nl

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



Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

Gallenkamp Pelsweg 1      3768 HT  Soest - Zuid
035-6012857           www.jaccodebruin.nl

Gallenkamp Pelsweg 1      3768 HT  Soest - Zuid
035-6012857           www.jaccodebruin.nl

hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

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

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

Soesterbergsestraat  4  
3768  EH  Soest
Tel:  035  -‐  52  38  324
Mob:  06  -‐  557  56  096

Openingstijden:
dinsdag  -‐  donderdag
10.00  tot  18.00  uur
vrijdag  10.00  tot  18.00  uur
19.00  tot  21.00  uur
zaterdag  10.00  tot  17.00  uur

Logo_Eetvilla_2016_NW_diap.pdf   1   11-05-16 - (w19)   11:34

Culinaire ontmoetingsplek voor 
Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen 

Soesterbergsestraat 122  |  3768 EL Soest  |  T 035 601 27 06  |  dagelijks geopend 

eetvilla.nl  

Makers van
communicatie

colourprint.nl

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



Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

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

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

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

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

Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

Uitgebreid advies en testrijden
Wat uw wensen ook zijn, als ervaren specialist in (elektrische) fi etsen 

nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van 

dienst met één of meerdere proefritten. De (elektrische) fi ets van uw 

keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig 

afgesteld volgens uw persoonlijke wensen/eisen. 

Harry Janmaat Bezorgservice 
Bestel online!

Schrikslaan 25
3762 TA Soest
info@harryjanmaat.nl
035-6012687www.harryjanmaat.nl

Slagerij van Asch
party- en cateringservice

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

Complete verzorging van o.a.

• Bedrijfsopeningen
• Recepties
• Personeelsfeesten
• Bruiloften / Jubilea
• Evenementen
• Koude / Warme Buffetten
• Luxe hapjes

De Schoonheidsspecialiste  
 

                              

 

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

 

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

 

 

 

 

De Schoonheidsspecialiste  
 

                              

 

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

 

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

 

 

 

 



!14

Oogcafé 

Iedereen is welkom in het 1ste Oogcafé te Baarn, een 
samenwerking van de Oogvereniging en Welzijn Baarn! 
Het Oogcafé is een ontmoetingsplek voor mensen met een 
oogaandoening. U kunt er ervaringen uitwisselen over het leven met 
een visuele beperking. 
We gaan met elkaar in gesprek over de beperkingen die we allen op 
onze eigen wijze ervaren, waardoor we de problemen van anderen 
kunnen begrijpen en mogelijk ook van elkaar kunnen leren hoe 
lotgenoten omgaan met slechtziendheid of zelfs blindheid. Dit 
gebeurt in een gezellige en ongedwongen sfeer. Directe vrienden, 
familieleden en mantelzorgers zijn ook welkom. Neem ze daarom 
gerust mee. 

Datum: Maandag 3 juni 13.30 – 15.00 uur 
Plaats:  De Leuning, Oranjestraat 8, Baarn 

De toegang is gratis incl. koffie of 
thee. 
Aanmelden is niet verplicht maar 
wel handig om te weten op 
hoeveel bezoekers we ongeveer 
kunnen rekenen. 
Aanmelden kan via Welzijn Baarn: 
035-541 86 00 
 

Meer informatie:  
Doesjka Reijn, ouderenadviseur Welzijn Baarn 06-10 64 42 22.
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   KBO VERRASSING  
   VAN DE MAAND  
 
   JUNI: FAM. LENARDUZZI  
     

Beethoven

Maandag 24 juni is er in de 
MaandagSalon een prachtig Beethoven-
programma.                                              
Aanvang: 14.00 uur 
Plaats: De Leuning,   
Oranjestraat 8, Baarn. 

 
Vóór de pauze ziet  u een opname van zijn 6e symfonie de 
“Pastorale”. Beethoven, een natuurliefhebber, beschrijft hierin het 
landleven. U hoort onder meer een kabbelend beekje, een dorpsfeest 
en een daverend onweer. Geweldig hoe Beethoven ook dit 
natuurgeweld in muziek weet uit te drukken. 
Na de pauze is er Beethovens indrukwekkende en meeslepende  
3e pianoconcert. Puur genieten, met aan de piano de legendarische 
Alfred Brendel. Wat wilt u nog meer? 
Jos van Putten geeft op dit programma een toelichting en  
Jaap Janmaat verzorgt de technische ondersteuning. 
Eindtijd: (met pauze) circa 15.45 uur.   
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Tip van de maand 

 
Deze keer een gevarieerd uitje  
Een goede reden om Het Slot Zeist te bezoeken 
Op zondag16 juni (van 13.00 - 17.00 u) vindt daar de Dag der 
Kunsten en Proef plaats! 
Een gemixt programma van cultuur en heerlijke hapjes. 
Lijkt mij voor het begin van de zomer een goedgekozen uitje. 
Natuurlijk kunt u ook het museum bezoeken. Er zijn daar wisselende 
tentoonstellingen. Ik ben daar zelf diverse keren geweest, en het 
heeft mij nimmer teleurgesteld. 

U vindt Het Slot Zeist op de  
Zinzendorflaan 1,  3703 CE Zeist 
www.slotzeist.nl 

     Gerda Buis
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Gesloten (Hemelvaart)
Donderdag 30 mei 

Bingo (i.p.v. 30 mei)
Donderdag 6 juni
13.30 u 

Tweede Pinksterdag gesloten
Maandag 10 juni 

Lunch, aanmelden
Woensdag 19 juni
12.30 u 

Bingo
Donderdag 27 juni
13.30 u.

De Klarinet
Klarinet 39, Soest

035-602 31 3

Gesloten (Hemelvaart)
Donderdag 30 mei 

Pannenkoeken-
inloopmiddag
Vrijdag 31 mei 
12.30 - 14.30 u 

Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 11 juni 12.30 u 

Bingo De Klarinet
Vrijdag 14 juni 14.00 u 

Pannenkoeken-
inloopmiddag
Vrijdag 28 juni 
12.30 - 14.30 u.

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

KBO lidmaatschap
Spreken de activiteiten van de KBO u aan en wilt u meer 
weten over de voordelen van het KBO-lidmaatschap?
Kijk dan op www.kbosoest.nl of neem contact op met mevrouw 
A.F.M. Borgts-van Schaik 035-601 38 48 
gborgts@planet.nl
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Hemelvaartsdag gesloten 
Donderdag 30 mei 

Shantykoor  
‘De Trossen Los’ 
entree € 3,00 / € 3,30  
Vrijdag 31 mei 15.30 u 
 
Open repetitie Kamerorkest 
Soesterberg 
Zondag 2 juni 15.00 - 16.00 u 
toegang gratis 

Vrijdag 7 juni OC gesloten 
i.v.m. vrijwilligersuitje 

Pinksteren gesloten 
9 en 10 juni 

Mode-uitverkoop  
Kerkhof’s Modehuis 
donderdag 13 juni 10.00 

Bingoavond 
Vrijdag 21 juni 19.30 u 
€ 4,95 / € 4,50 p/kaart 

Culturele Vrij-MiBo 60+ 
Vrijdag 28 juni  
16.00 - 18.00 u 

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

Samen smakelijk eten voor 
thuiswonende ouderen. 
Deelname kan na intake - 
aanmelden bij: 
OC De Drie Eiken.  
Kosten: € 6,75 per maaltijd. 

De Drie Eiken 
Dorpsplein 18, Soesterberg 

0346-35 14 02

Als we jong zijn leren we, en als 
we oud zijn begrijpen we
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COSBO contact Soesterberg, Frans Panhuijzen 06-13 83 27 22

Hulpdienst Soesterberg 035-609 00 14

Klusjesdienst Soest 035-602 36 81

Lotgenotengroepen van mantelzorgers voor mensen met 
dementie en chronische ziekten

035-602 36 81

Maaltijden, warm, koelvers of vriesvers 035-588 53 88

Personenalarmering 035-601 41 14

Seniorenbus 035-601 91 90

Senioren voorlichting 035-602 79 97

Steunpunt mantelzorg 035-609 31 55

SWOS 035-602 36 81

Tegen vereenzaming 035-602 36 81

Zorgbemiddeling Baarn - Soest 035-603 63 63

Zorgloket / WMO-loket 035-609 31 55

WMO meldpunt dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur 035-602 36 81

Keuringsartsen voor rijbewijzen

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

036-720 09 11

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

06-28 70 10 55

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

088-232 33 00 of 
www.regelzorg.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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WIE - WAT - WAAR IN KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN

Bestuur
Voorzitter Theo Stoop 035-544 62 99 theostoop@kpnmail.nl
Vice voorzitter Frits van Wesemael 035-601 84 16 ggmvanwesemael@hetnet.nl
Secretaris Ed Heideman 035-601 55 56 e.heideman@hccnet.nl 
Penningmeester Wim van Ruth 035-601 70 97 van.ruth@kpnmail.nl
Bestuurslid - Gusta Borgts 035-601 38 48 gborgts@planet.nl 

- Betsy Seure 035-531 01 29 ecm.seure@ziggo.nl 
- John Biesaart 035-888 36 57 jbiesaart@icloud.com  

Contactpersonen

Ouderenadviseur Ria Roelants 035-887 85 63 riaroelants@live.nl 
KBO Soesterberg Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl 
Ledenadministratie Anton Simonis 035-601 99 20 antonsimonis@casema.nl 
Belastinghulp Henk Kok 06-51 89 38 85 henkkok1950@gmail.com 
Bridgen Winnie Schuin 06-44 43 87 67 winnie.schuin@hotmail.com 
COSBO Frits van Wesemael 035-601 84 16 ggmvanwesemael@hetnet.nl 
Evenementen Gusta Borgts 035-601 38 48 gborgts@planet.nl 
Klaverjassen Tiny van Schoonhorst 06-16 86 03 65    tinyvanschoonhorst@hotmail.nl 
Lief en Leed Gusta Borgts 035-601 38 48 gborgts@planet.nl 
Liturgie Bep Koelink 035-601 59 18 koelink@hetnet.nl 
Ouderenadviseur Ria Roelants 035-887 85 63 riaroelants@live.nl 
Redactie SV John Biesaart 035-888 36 57 redactiesvkbo@icloud.com 
Reizen Betsy Seure 035-531 01 29 ecm.seure@ziggo.nl 
Verspreiding SV Piet Roest 035-602 09 30 jan.rita.roest@ziggo.nl 
Website KBO SSB Paul Sparnaaij 035-601 06 23 gon.paul@kpnmail.nl

Postadres: KBO-afdeling Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139, 3760 AC Soest 

Banknummer  
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





Dag en nacht te bereiken:

035 - 601 30 86  •  0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

Familiebedrijf sinds 1938.

* Uitvaartzorg op maat * Eigentijds * 
* Persoonlijk * Vertrouwd *

katholieke
bond van

senioren


