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Zwanenzang 

Toch wel even een speciaal moment als ik aan 
dit voorwoord begin. Het extra jaar gekoppeld 
aan mijn laatste bestuurstermijn is nu bijna ten 
einde en het gevoel is toch wel dubbel.                                                                                             
Het belangrijkste doel van deze verlenging was 
tijd en gelegenheid vinden om de 
voorzittersvacature, ontstaan na het overlijden 
van Theo Stoop, in te vullen. Gelukkig met een 
positief resultaat voor onze afdeling KBO 
Soest-Soesterberg-Baarn. 
Daarnaast is het voor mij de afsluiting van een 
mooie bestuursperiode waarin ik vele 
contacten heb mogen leggen en mede daardoor 
heb mogen ervaren hoe belangrijk het werk 
van Seniorenbonden is voor de fase na het 
arbeidzame leven. In willekeurige volgorde 
denk ik dan bijvoorbeeld o.a. aan sociale 
contacten, sociale belangen, gezamenlijke 
activiteiten zoals onze Soos, busreizen, 
evenementen en lezingen, aan hulp van onze 
VOA’s (vrijwillige ouderen adviseurs), aan het 
behartigen van belangen op het gebied van 
Wonen, Welzijn en Zorg op zowel landelijk als 
plaatselijk niveau en, voor ons als KBO, aan de 
4 gezamenlijke kerkelijke vieringen door het 
jaar. Bij deze opsomming realiseer ik mij 
terdege dat dit laatste jaar ook een duidelijk 
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gevoel van teleurstelling heeft gekend en wel omdat COVID 19 de 
oorzaak is geweest dat wij noodgedwongen veel activiteiten en 
plannen niet hebben kunnen uitvoeren. Dit zit ons als Bestuur zeer 
dwars al onderkennen wij uiteraard het belang en de noodzaak van 
de beperkende maatregelen die wereldwijd genomen moesten 
worden. Niet iedereen heeft altijd ervaren dat deze beperkingen in 
ons aller belang waren en wij naar elkaar toe verantwoordelijk zijn 
om deze op te volgen.  
Maar, ons Bestuur bestaat ook uit mensen en wij hebben er danig de 
p… over in dat wij dit jaar niet de plannen hebben kunnen realiseren 
die wij hadden voorbereid. Ik kan u echter verzekeren dat wij in de 
startblokken staan om, op het moment dat ons de ruimte gegeven 
wordt, onmiddellijk de draad zullen oppakken. En, wij hebben een 
extra voordeel: “nieuwe bezems vegen schoon”! Tijdens onze 
jaarvergadering van 15 juni zult u een nieuwe voorzitter gaan kiezen 
en de kandidaat voor deze functie beveel ik hierbij van ganser harte 
aan. Ik durf dit zo met zekerheid te stellen omdat ik tijdens mijn 
eerste bestuurstermijn Yvonne Dijkhuis als een uitermate plezierige 
en competente collega heb leren kennen en ervaren. Zowel de 
belangen van KBO als COSBO kent zij van haver tot gort. Een 
inwerkperiode is daarom nauwelijks nodig en zal zij dus direct “full 
swing” mee kunnen draaien. Velen van u zullen zich haar goed 
herinneren maar desalniettemin zal zij zich in het voorwoord van dit 
Soester Venster nader aan u voorstellen.                                                                                                               
Tenslotte wil ik u graag en van harte bedanken voor het vertrouwen 
dat ik van u in de afgelopen 9 jaar heb mogen ondervinden.  
Dat heeft er duidelijk mede toe geleid dat ik deze periode als zo 
positief heb ervaren.             

                                                                              Frits van Wesemael                      
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Een ‘hernieuwde’ kennismaking
Toen ik de ‘zoektochtadvertentie voor een 
voorzitter’ van Frits van Wesemael in het 
aprilnummer van het Soester Venster zag 
heb ik enkele dagen nagedacht en de 
‘voors’ en ‘tegens’ tegen elkaar 
afgewogen. Daarna heb ik een Appje naar 
Frits gestuurd met de mededeling dat ik 
bereid was het stokje van hem over te 
nemen. Met als resultaat dat ik me nu 

‘opnieuw’ aan u voorstel. Van april 2010 t/m maart 2018 heb ik deel 
uitgemaakt van het KBO Bestuur Soest-Soesterberg-Baarn.  
In deze periode heb ik ook het KBO bestuur vertegenwoordigd in 
het COSBO ( Centraal Overleg Samenwerkende Bonden voor 
Ouderen). De meeste KBO leden heb ik al mogen ontmoeten tijdens 
de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen en de vele KBO 
activiteiten waaronder niet te vergeten de KBO Reizen . Maar voor 
diegenen die mij nog niet kennen een klein stukje voorgeschiedenis: 

Ik ben geboren in Breda, opgegroeid in Den Haag, Kijkduin om 
precies te zijn, waar ik een heerlijke jeugd heb gehad. De liefde voor 
de zee en het strand is altijd gebleven. Na een aantal jaren Rotterdam 
en Brussel ben ik in 1976 in Soest komen wonen. Vanaf september 
1978 tot september 2004 ben ik werkzaam geweest bij de gemeente 
Soest in verschillende functies op de afdeling voorlichting.  
Ben begonnen met het opzetten van het gemeentelijk 
INFOrmatiecentrum tegenover het oude gemeentehuis, wat erg leuk 
was omdat in 1978 de gemeentelijke afdelingen nogal verspreid in 
Soest lagen en het INFOrmatiecentrum toch de plek was waar men 
alle informatie op een plek kon krijgen zonder eerst drie adressen 
langs te moeten. Met de ingebruikname van het nieuwe 
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gemeentehuis aan de Dalweg werd het INFOrmatiecentrum 
verplaatst naar de hal van het gemeentehuis. Reden voor mij om 
meer de adviserende kant op te gaan en sindsdien ben ik dan ook 
werkzaam geweest als communicatie-adviseur. Heb 4 
burgemeesters, 3 gemeente-secretarissen meegemaakt en veel 
reorganisaties overleefd! Voor de gemeente Soest ben ik werkzaam 
geweest bij verschillende reclamebureaus en de PTT. 
Ook niet onbelangrijk: de hobby’s. Mijn grootste hobby was mijn 
hondje Nouka, een Westie die 17 jaar oud is geworden. Ik lees veel 
en ga graag op vakantie. Naast het buitenland ben ik zomers vaak in 
Kijkduin te vinden. 

De Algemene Ledenvergadering is op dinsdag 15 juni a.s. Als de 
Coronaperikelen het toelaten hoop ik velen van u dan de hand te 
kunnen schudden. 

Hartelijke groet, 
Yvonne Dijkhuis

AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 
KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN 

   Datum: dinsdag 15 juni 2021  
   Aanvang: 14:00 uur  
   Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Soest 

   Het bestuur nodigt u van harte uit deel te nemen aan bovenvermelde   
   vergadering. Temeer, omdat wij Ojdens de ALV afscheid nemen van  
   Frits van Wesemael die zich jarenlang voor onze vereniging heeU ingezet. 
   Meld u zich wel even aan bij onze secretaris T 0346-35 35 65. 
   De agenda vindt u op pag. 21
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door: Gerda Buis 
“Moet je wel oranje en groen nemen, heb je 
altijd zomer op de zolder”. 
Ik had al wekenlang in de werkzaamheden 
gezeten om de zolder energiezuinig te maken. 
Nu werd het tijd om de puntjes op de i te 
zetten. 
Laatste hand aan vloer en wanden. Daar 
hoorde volgens mijn kleinzoon van 6 een 
vrolijk warm gordijn bij. Zo zou de zolder een waar zomers lusthof 
worden. 

Zo’n  kleine verandering, grote gevolgen voor het gemoed. 

Om mijn schoonzoon niet voor de voeten te lopen met zijn 
bezigheden op zolder, togen mijn dochter, de kleine mannen en ik 
naar het tuincentrum. 

Zomer in aantocht, bloemen in de tuin. Een weldadig gevoel van 
warmte spoelde door mij heen. In deze bloementuin was weer meer 
menselijk contact mogelijk. Wat had ik dat gemist. Niet dat één op 
één gedoe.  Nee met meer!! 
Ik moest lachen om mijn kleine mannen die ons ouderen steeds op 
de gepaste afstand wezen. Veiligheid voor alles nietwaar. 
Niet getreurd, het gevoel van vrijheid overheerste. 
Zintuigen stelden zich open om al dit heerlijks binnen te laten. 
Warmte, bloemen, geuren, en vooral, blije mensen. 
Nu eens niet op afspraak, geen vluchtigheid. 
Nee, een voorproefje van wat komen gaat. 

Een zomerse zolder
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Zomer in al zijn warmte en pracht. Zomer met menselijkheid onder 
de mensen. 
Het duurt niet lang meer. Een fijne belofte. Doch laten we die 
warmte en zonnestralen ook rondstrooien daar waar licht zo nodig is. 
Daar waar behoefte is aan menselijk contact. 
Dat het voor eenieder mag zomeren. Het kan, nu ons meer vrijheid 
gegeven is. 

Oranje en groen nemen om de zolder zomers te kleuren. 

   
  Warmte en licht 
  kleuren en geuren 
  ik snuif ze op 
  strooi het rond 
  vang   vang  
  de zomer 

  proef haar 
  wentel mijzelf 
  in die stroom 
  vol emotie 
  vang   vang 
  de zomer 
   
  

   
  Warmte 
  voel mij vrijer 
  dan vrij 
  omarm haar 
  deel haar 
  vang  van 
  de zomer 
                          Gerda Buis

 In memoriam 

 Mw. A.J. Van Dam 
 Dhr. J. van der Geest 
 Mw. A.K. Hartman- 
 Pfeijffer 
 Dhr. J.W. Linnebank 
 Dhr. W.J. Veldhuis
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WIE WAS TOCH DIE ELISE? 

Bijna iedere piano-leerling krijgt wel ‘Für Elise’ voorgeschoteld 
door zijn leraar. Het is één van de geliefdste werken van Beethoven, 
herkenbaar aan de eerste vijf noten. 
Er is veel gespeculeerd wie Elise was. Beethoven is nooit getrouwd 
geweest, maar had wel affaires met dames. 
Was het één van zijn vele piano-leerlingen voor wie hij wel vaker 
sonates schreef? Stond er in de hanenpoten van Beethoven niet 

Therèse? Of was het toch de zangeres 
Elisabeth Röckel, op wie hij een 
oogje had?  
Tot een relatie kwam het nooit, maar 
zij bewaarde wel tot aan haar dood 
een haarlok en een schrijfveer van de 
meester. 
(Bron: de Gerarduskalender)

Wijsheid van Johan Cruijff 

- Je moet schieten, anders kun je niet scoren. 
- Als je één goal meer maakt dan de ander, dan win je. 
- Als ik thuiskom van een televisie-analyse, vraagt mijn vrouw: 
    Wat heb je gezegd? Dan zeg ik: al sla je me dood. 
- Toeval is logisch. 
- Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken. 
- Als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken.



8

Culinaire ontmoetingsplek voor 
Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen 

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

eetvilla.nl  

Gedrukt en wel!
colourprint.nl
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WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE… 

Ongetwijfeld heeft u ook aan de buis gekluisterd gezeten, die 
maandagavond de 10e mei, waarop onze demissionaire premier 
Rutte radicale veranderingen aankondigde.  
En… was het resultaat bevredigend? Heeft uw vertrouwen in de 
Haagse politiek een progressieve vooruitgang geboekt? 
Het zal nog wel even duren, denk ik zo, voordat een nieuw kabinet is 
gevormd, en nog langer om het vertrouwen van de bevolking terug 
te winnen. 
En dat terwijl de klimaatcrisis, coronacrisis, woningherstel in 
Groningen, de misstanden in de Kinderopvangtoeslag, tekorten in de 
zorg, tekorten in het onderwijs, politie en het leger schreeuwen om 
daadkracht! 

Ik moest het even van mij afschrijven, omdat het me anders wakker 
zou kunnen houden. 
Dan denk ik terug aan de dag van vandaag, wat heeft die mij 
gebracht? Na een operatie van zes weken terug mocht ik vandaag 
weer voor ’t eerst achter het stuur kruipen, en het eerste wat ik deed 
was mijn rijbewijs ophalen, dat al die weken bij die gemeente al 
klaarlag voor de komende vijf jaar.  
Daarna meteen door naar de fysiotherapie, en dat betekent: steeds 
een beetje meer op weg naar herstel. 

Omdat ik wat bloemetjes nodig had om een cadeautje voor een 
vriendin in te verstoppen ben ik buiten op zoek gegaan. 
Het heeft me verbaasd, dat ik op een relatief zo’n klein terrein 
rondom de flat zó schattig veel bloemetjes tegenkwam.  
Daarom dit devies: ga naar buiten en kijk eens góed wat er buiten 
allemaal uitbot. De schoonheid van de struiken en veldbloemen 
schreeuwen om er een boeketje van te maken. 
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Verrassing van de maand 
juni 

Mw. A.C. van Es-
Zeevenhoven 

In verband met corona worden de 
bloemen mogelijk aan de deur 

afgegeven. 

  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. 

hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

Tel. 035-6017120
 info@hansnotaoptiek.nl
 www. hansnotaoptiek.nl
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Het cultuur-uitje:
Het uitje van deze maand voert ons langs de wateren van de Eem. 
De fietsboot!  Hij vaart weer. 
Wat is er nu niet heerlijker om eens onbekommerd te genieten van 
een tochtje langs ons mooie landschap. 
U kunt de tocht beginnen in Amersfoort, maar Soest of Baarn is ook 
een optie. 
Eindbestemming Spakenburg of Huizen. 
Via de site reserveren. Hier is ook informatie te vinden waar op te 
stappen, hoe laat en op welke dag welke bestemming. 
Ik zou zeggen ‘behouden vaart en een fijne fietstocht naar huis’. 

Info: 
info@eemlijn.nl
tijdens vaardagen telefonisch te bereiken: 06-51 94 22 79. 

Laat Den Haag nog maar een poosje doordebatteren, de natuur gaat 
gewoon onverstoorbaar door, en daar moeten we dagelijks van 
genieten. 
Wat de toekomst brengen moge! 
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Weteringpad 92-94 
3762 ES Soest 

T. 035-601 91 18

Gewoon Goed!

Legpuzzel-uitleen 
Ontspanning voor donkere dagen en uurtjes 

T. 035-602 87 26
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Specialist in (elektrische) �etsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.

Kom vrijblijvend langs en laat u informeren, 
de ko�e staat klaar!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur

Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
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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.  

STATION SOEST-ZUID  

Het Station Soest-Zuid is een van de drie stations in Soest die liggen 
aan de enkelsporige lijn Utrecht – Baarn v.v.. Deze verbinding is 
beter bekend als het Stichtse Lijntje dat in juni 1898 door 
Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij is geopend als 
verbinding tussen Den Dolder en Baarn. Bij de opening in 1898 was 
er nog geen sprake van Station Soest-Zuid maar stopplaats “Nieuwe 
Weg”. Deze stopplaats lag ook iets verder in de richting Station 
Soest en wel tussen de Parklaan (toen nog een rechtstreekste 
verbinding met de Eikenlaan) en de Kolonieweg. Halte wilde in die 
tijd zeggen dat de trein slechts stopte op verzoek wanneer er 
passagiers langs de baan stonden. 

Pas in 1921 is deze stopplaats een halteplaats geworden en 
vervolgens werd in 1924 een perron aangelegd met een wachtruimte 
(zie foto 1). Pas in 1939 kreeg deze halte de naam “Soest-Zuid”. 

Tot 1948 reden op deze lijn stoomtreinen. Vanaf juli 1948 is de lijn 
voorzien van een bovenleiding waardoor met elektrisch 
aangestuurde treinen wordt gereden. 

In juni 1963 is het huidige stationsgebouw geopend. Dit is gebouwd 
nabij de overgang Nieuweweg/Ossendamweg.  
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Dit stationsgebouw was in die tijd een standaardgebouw dat op meer 
plaatsen in Nederland is gerealiseerd en was herkenbaar als het type 
Vierlingsbeek getekend door architect ing. W. Kloos. Er wordt ook 
gesproken over een “Kloos”- station.  

Station Soest-Zuid is inmiddels het enige station van dit type dat nog 
in gebruik is. Vandaar dat het ook een monumentenstatus heeft 
verworven enkele jaren geleden. 

Tot en met 31 augustus 2004 was er op dit station een kaartjesloket. 
Vanaf 1 september 2004 moeten kaartjes worden gekocht uit een 
kaartjesautomaat die op het station staat. 

Na de sluiting van het busstation in Soest-Zuid (begin jaren ’80) is 
bij Station Soest-Zuid ook een busstation aangelegd waar de 
verschillende interlokale lijnen stoppen, maar ook een eindpunt is 
van de buslijn die is verbonden met Soestdijk-Noord. 

Tot slot: 

De naam “Nieuwe Weg” was ook verbonden aan een 
Kinderherstellingsoord dat in 1911 aan de Kolonieweg in Soest werd 
gesticht door het bestuur van de Stichting Trein 8.28 H.IJ.S.M. 
(Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij). Vele bleekneusjes 
hebben daar tot en met 1957 voor kortere periode verbleven om “aan 
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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!
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te sterken”. Afgelopen maand is er door de Historische Vereniging 
Soest/Soesterberg een themanummer uitgebracht over deze 
Bleekneusjes (www.hvsoest.nl). De kinderen kwamen vanuit 
Amsterdam met de trein naar Soest en stapten bij de Halte Nieuwe 
Weg uit. Ze konden vanuit de trein zo naar het terrein aan de 
Kolonieweg lopen. Op foto 1 is de portierswoning van deze 
instelling te zien. 

Foto: Station Soest-Zuid op huidige locatie


Literatuur:

1. Overzicht gemeentelijke monumenten verzorgd door de gemeente Soest. 

2. Themanummer “Bleekneusjes”, in 2021 uitgegeven door de Historische Vereniging Soest/
Soesterberg. 

3. Materiaal gebruikt voor de presentaOe over de Historie van het Openbaar Vervoer in Soest, 
gehouden op 4 februari 2020 in het Gildehuis. 

4. Berichten op de verschillende websites.
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Catering Centraal voor al uw feesten en 
partijen, van kleine tot hele grote! 

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

cateringcentraal.nl
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Pediplus is een ketenzorggroep van 
enthousiaste pedicures in Soest en 

Baarn die alle soorten voeten 
behandelt, gespecialiseerd in 

diabetes en reuma. 
Goede samenwerking met 
podotherapeut en huisarts. 

 
Een pedicure bij u in de buurt ? 

Kijk dan op onze website 
 

www.pediplussoest.nl 
 

Aangesloten bij ProVoet en 
KwaliteitsRegister voor Pedicure 

 
 
 

  Zoekt u iemand die u vergezelt of voor een leuk contact? 
Meld u dan bij de redactie van het Soester Venster 

redactiesvkbo@icloud.com 
T. 035-602 87 26
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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) 035-601 91 90 
Maaltijdvoorziening  E-mail: maaltijden@swos.nl             035-588 53 88 

       www.swos.nl
Personenalarmering 
SWOS             035-602 36 81 
Seniorenalarm          www.seniorenalarm.eu             0228-59 66 40
Veilig op stap          www.veiligopstap.nl                           088-556 33 55
Stichting ATA          www.lyvore.nl             088-356 00 00
FocusCura          www.focuscura.com                           030-692 70 50
Zorgloket WMO                                                                       035-609 31 55 
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00u) 035-602 36 81

Keuringsartsen voor rijbewijzen
Rijbewijskeuringsarts, 2 x per maand in Flexplek Soest, 036-720 09 11 
Oostergracht 13 -15  Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl  
€ 50 Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting
R. Kaarsgaren, Wijk Service Punt De Clomp 19-04, Zeist 06-28 70 10 55 
(Zeist-West) bellen voor afspraak dinsdag en vrijdag. 
Keuringen op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten € 50.                                       
Dhr. Windgassen, De Leuning, Baarn rijbewijskeuringen.info.nl 085-065 00 05
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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
     Anton den Ouden   
     kbossb@xs4all.nl
     0346-35 35 65

     Penningmeester
     Wim van Ruth
     van.ruth@kpnmail.nl
     035-601 70 97

    Bestuurslid
     - Betsy Seure
       ecm.seure@ziggo.nl
       06-29 23 48 78
     - John Biesaart 
        jbiesaart@icloud.com
        035-888 36 57

     Aspirant bestuurslid  
     - Ria Lamé
       lame@xs4all.nl
       035-602 87 26
     - Paul Sparnaaij
       gon.paul@kpnmail.nl

KBO Werkgroepen
Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com                            06-51 89 38 85
COSBO
- Frits van Wesemael
  ggmvanwesemael@hetnet.nl          035-601 84 16
- Paul Sparnaaij
  gon.paul@kpnmail.nl
Evenementen
Ria Lamé
lame@xs4all.nl       035-602 87 26
 Lief en Leed
- Gusta Borgts
  gborgts@planet.nl                               035-601 38 48
 - Corry Smeele
  cj.smeele@casema.nl                      035-602 29 69
KBO-Soos
- Winnie Schuin, bridgen
  winnie.schuin@hotmail.com            06-44 43 87 67
- Tiny van Schoonhorst,
  klaverjassen
  tinyvanschoonhorst@gmail.com       06-34 52 47 27
 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
- Gon Sparnaaij
   gon.paul@kpnmail.nl                   035-601 06 23
- Marieke Verkley      06-11 72 35 53
Website
www.kbosoest.nl
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl               035-601 06 2
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AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 
KBO SOEST – SOESTERBERG - BAARN 

Datum:  dinsdag 15 juni 2021  
Aanvang: 14:00 uur  
Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Soest 
Agenda:  2103-16    

1.  Opening door de vicevoorzi]er 

2. Openingsgebed door Pastoor J.R. Skiba 

3. Vaststellen agenda 

4. Mededelingen/ingekomen stukken 

5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 15 september 2020 

6. Beknopt Jaarverslag bestuur 2020 en verslagen commissies 

7. Financiën 2020 

• Staat van baten en lasten over 2020 met toelichOng  
Vaststellen contribuOe 2022 

• Balans per 31 december 2019 met toelichOng 

• Verslag van de financiële commissie  

• Decharge van bestuur 
• Benoeming leden financiële commissie 

8. BegroOng 2021 met toelichOng   
8.1 Vaststellen contribuOe 2022 

9. Ontwikkelingen samenwerking KBO-PCOB (algemeen / lokaal) 

10. Samenstelling bestuur 

  AUredend en niet herkiesbaar: 
  Frits van Wesemael vicevoorzi]er  

- Yvonne Dijkhuis benoemen als voorzi]er 
               -  Ria Lamé; te benoemen als algemeen bestuurslid 

 11. Afscheid van Frits van Wesemael. 

 12. Rondvraag  

 13. SluiOng
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 SOEST-SOESTERBERG-BAARN-EEMNES 

Verslag van de Algemene Jaarvergadering 2020 

Datum: 15 september 2020 
Plaats: HH Petrus en Paulus kerk Soest   
Tijd: 14.30 tot 15.55 uur 
Aanwezig Bestuur: Pastoor Joachim Skiba, Frits van Wesemael, Ed 
Heideman, Wim van Ruth, Gusta  Borgts, Betsy Seure, John Biesaart, 
Paul Sparnaaij, Anton den Ouden, Ria Lamé 
Aanwezig leden 19 leden 
Afwezig m.k.: 7 leden 
Verslagnr: 2009-10  
Verslag: Anton den Ouden 

1. OPENING  DOOR DE VOORZITTER. 
1.1 Met een welkomstwoord opent de voorzi]er de vergadering 

om 14.50 uur. 

2. OPENINGSGEBED PASTOOR SKIBA. 
2.1 Als openingsgebed leest Pastoor Skiba een gedeelte voor uit: 

“Stabat mater”. 

3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
3.1 De voorgestelde agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMENSTUKKEN. 
4.1 De secretaris heeU 7 afmeldingen voor deze vergadering 

ontvangen. 

5. VERSLAG ALGEMENE LADENVEGADERING 19 MAART 2019. 
5.1 Het verslag van de jaarvergadering 2019 wordt per pagina 

doorgenomen. 
5.2 Het verslag van de jaarvergadering wordt zonder op- en 

aanmerkingen goed gekeurd. 
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6 BEKNOPT JAARVERSLAG BESTUUR EN DIVERSE COMMISSIES 
6.1 Paul Sparnaaij geeU aan dat de website van KBO Soest-

Soesterberg-Baarn heel goed wordt bezocht. 
6.2 Gusta Borgts vertelt dat het bezoeken van leden in het kader 

van Lief en Leed vooral een dankbaar werk is. 
6.3 Voorzi]er geeU aan dat het werk van de belasOnginvullers 

hogelijk wordt gewaard 
6.4 Soester Venster wordt ook door niet leden goed gelezen. Het 

heeU er zelfs toe geleid dat lezers hierdoor lid werden van de 
KBO-SSB, aldus John Bieshaart  

   
7 FINANCIEËN 
7.1 Staat van baten en lasten over 2019. De penningmeester geeU 

een toelichOng op de staat van baten en lasten. Er zijn 
verminderde inkomsten als gevolg van ledenverlies. 

7.1.1 Ma] Elissen vraagt of het niet mogelijk is om jongere senioren 
aan te trekken. Voorzi]er antwoord dat het niet gemakkelijk is 
om jongere senioren aan te trekken omdat zij veel nog werken 
en zich minder gemakkelijk binden. Gezocht wordt naar 
mogelijkheden om contacten te leggen. 

7.1.2 Hierbij wordt aan alle leden nadrukkelijk verzocht om 
kinderen, familie en kennissen te benaderen 

7.2` Balans per 31 december 2019. De penningmeester licht de 
cijfers van de baten en lasten toe.  

7.3 Verslag financiële commissie. De financiële commissie, 
bestaande uit: Mevr. Hekspoor en de heer Kortekaas, 
heeft de staat van baten en lasten over 2019 
steekproefsgewijs gecontroleerd. De balansposten geven 
een juist beeld van de situatie.

7.3.1 De financiële commissie beveelt de vergadering  aan de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.

.
7.4 Decharge bestuur. De vergadering verleent de 

penningmeester en het bestuur decharge 
7.5 Benoeming leden financiële commissie. De financiële 

commissie wordt voor twee jaar benoemd. Mevr. Hekspoor en 
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de heer Kortekaas, worden verzocht 2021 de boekhouding 
controleren. 

7.6 Mevr. Hekspoor en de heer Kortekaas hebben ingestemd dat zij 
in 2021 de boekhouding zullen controleren. 

8 BEGROTING 2020. 
8.1 De penningmeester geeU een toelichOng op de begroOng. Voor 

2020 staat bij Rabo Clubsupport geen bedrag ingevuld omdat 
nog onbekend is of dit in 2020 gaat lukken 

8.1.1 In 2019 heeU het bestuur belegd in Rabo cerOficaten.  
8.1.2 Voor de Bridgeclub zijn speciale kastjes met bijbehorende 

soUware gekocht. Deze zijn betaald uit de reserves. Wij hebben 
een beroep gedaan op het CoöperaOefonds van de Rabobank 
met posiOef resultaat. 

8.1.2.3 De Rabobank heeU de kastjes en soUware betaald. De post 
reserve vervalt. 

8.1.3 Voor het drukken van het Soester Venster is een nieuw 
contract afgesloten. Soester Venster heeU nu vier pagina’s 
meer. 

8.1.4 De voorgestelde begroOng wordt goedgekeurd. 
8.2 Vaststellen contribuFe 2021. Het bestuur stelt voor om de 

contribuOe voor 2020 vast te stellen op: € 27,00 voor een lid en 
€ 43,00 voor twee leden op een adres. 

8.2.1 De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contribuOe. 

9. ONTWIKKELELINGEN SAMENWERKING KBO-PCOB. 
9.1 De samenwerking van KBO en PCOB verloopt landelijk nogal 

stroef. Dit komt vooral door de bondstructuren van beide 
bonden. Bij de KBO zijn de plaatselijke lid van de provinciale 
bond. Bij de PCOB is dit landelijk.  

9.2 Plaatselijk werken KBO en PCOB goed samen in het COSBO. 
Hierin is de verstandhouding uitstekend. 

9.2.1 De PCOB heeU drie afgevaardigden in het COSBO, De KBO op 
dit moment twee. Daarnaast is er een onaoankelijk lid. De 
KBO zoekt nog een kandidaat om lid te worden van het COSBO 

9.3 Door omroep Max heeU de KBO-PCOB veel publiciteit 
gekregen. Met name het zorgmanifest van minister de Jonge 
kreeg veel aandacht. 



25

10 SAMENSTELLING BESTUUR 
10.1 AHredend en niet herkiesbaar: Gusta Borgts treedt na 17 jaar 

lid geweest te zijn van het bestuur af. Ed Heideman wil geen 
tweede termijn en hij treedt af 

10.2 Afredend en herkiesbaar: Wim van Ruth is aUredend en 
herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord dat Wim van Ruth 
nog vier jaar bestuurslid blijU. 

10.3 Benoeming nieuwe bestuursleden Anton den Ouden, nu 
aspirant bestuurslid, stelt zich kandidaat om toe te treden  tot 
het bestuur. 

10.3.1 De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming. 
10.3.2 Voor Frits van Wesemael werd zijn aflopende termijn verlengd 

tot de jaarvergadering  van 20121 
10.3.3 Paul Sparnaaij, Ria Lamé, en Ruud Boom worden benoemd als 

asp. bestuurslid. 
10.4 Dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Frits van 

Wesemael, waarnemend voorzi]er, Anton den Ouden 
secretaris en Wim van Ruth penningmeester. 

11 AFSCHEID NEMEN VAN OUD BESTUURSLEDEN EN 
COMMISSIELEDEN. 

11.1 Gusta Borgts heeU 17 jaar meegedraaid in het bestuur en is 
een bijna onmisbare schakel geworden. Het bestuur is Gusta 
Borgts dankbaar voor wat zij voor de afdeling heeU gedaan. 
Namens het bestuur ontvangt zij een boeket bloemen 

11.2 Ed Heideman is in 2015 toegetreden tot het afdelingsbestuur. 
In zijn funcOe als secretaris heeU hij alOjd zijn zaken in orde 
gehouden. Ook hij ontvangt een boeket bloemen. 

11.3 De distribuOe van de KBO bladen waren jarenlang in handen 
van Piet Roest, Adrie Smeeing en Rita en Jan Roest Hiermee 
zijn zij gestopt. Gelukkig hebben zij een goede opvolging 
gekregen. Als dank voor hun inspanningen ontvangen zij allen 
een boeket bloemen en een envelop met onbekende inhoud. 

11.4 De liturgische commissie Toos Hilhorst en Bep Koelink hebben 
hun werkzaamheden overgedragen. Als dank ontvangen zij een 
boeket bloemen en een envelop met onbekende inhoud. 
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44.5 Ook wordt afscheid genomen van Cock van Brussel. Zij 
verzorgde jarenlang het vervoer van leden die naar de KBO-
vieringen wilde komen. Voor haar is er een boeket bloemen en 
de envelop met onbekende inhoud. 

12 RONDVRAAG. 
12.1 Bep Koelink vraagt aandacht voor de belangen van onze 

adverteerders bij aankopen door het bestuur. 
12.1.1 Frits van Wesemael antwoordt dat dit door het bestuur wordt 

onderschreven. 

13 SLUITING 
13.1 De voorzi]er dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng in 

de vergadering. 
13.1.2 De voorzi]er sluit de vergadering om 15.55 uur. 

Wildenburglaan 9, Baarn
Tel.: 035-542 92 25

www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl
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Jaarverslag 2020. 

Bestuur 

Samenstelling van het bestuur op 01-01-2020: 

Voorzi]er Theo Stoop 
Vicevoorzi]er Frits van Wesemael 
Secretaris Ed Heideman 
Penningmeester Wim van Ruth 
Bestuurslid/ Reizen Betsy Seure 
Bestuurslid/ Lief en Leed Gusta Borgts 
Bestuurslid/ Soester Venster  John Biesaart 
Aspirant bestuurslid Anton den Ouden 
Aspirant Bestuurslid Ruud Boom 
Aspirant bestuurslid         Diana Lewinsky 

Samenstelling van het bestuur op 31-12-2020: 

Voorzi]er  Vacant 
Vicevoorzi]er  Frits van Wesemael 
Secretaris  Anton den Ouden 
Penningmeester  Wim van Ruth 
Bestuurslid/ Reizen  Betsy Seure 
Bestuurslid/ Soester Venster John Biesaart 
Aspirant bestuurslid/ webmaster Paul Sparnaaij 
Aspirant bestuurslid/ evenementen     Ria Lamé 
Vertegenwoordiger in Baarn  Ruud Boom 
  
2020 stond in het teken van COVID-19. Dit virus was ook van invloed op 
het reilen en zeilen van de KBO-SSB. Veel acOviteiten konden niet of 
beperkt doorgaan vanwege beperkende maatregelen, ingesteld door de 
overheid. 
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De Algemene jaarvergadering welke in maart plaats moest vinden kon niet 
doorgaan en is verplaatst naar oktober. 
De ledenvergaderingen in Baarn en Soesterberg konden geen doorgang 
vinden i.v.m. de beperkende maatregelen. 
Het dagelijks bestuur heeU, evenals het Algemeen bestuur, in 2020  9  
keer vergaderd, de maanden april en mei niet van wege beperkende 
maatregelen. In de maanden juli en augustus was het bestuur met reces. 
Ook in de maand november is er niet vergaderd i.v.m. beperkende 
maatregelen. 

In de maand april overleed onze voorzi]er Theo Stoop.  Frits van 
Wesemael zou Ojdens de jaarvergadering aUreden, maar was genegen om 
als waarnemend voorzi]er aan te blijven tot de jaarvergadering in maart 
2021. 
De vergaderingen van KBO provincie Utrecht zijn allemaal door de 
voorzi]er of vicevoorzi]er bezocht. 

Lief en Leed 
Ook in 2020 bezochten Corry Smeele en  Gusta Borgts de KBO-leden die 
90 jaar werden. 
Dit jaar hebben we 20 leden kunnen feliciteren. We namen bloemen of 
een plant mee. 
Helaas waren er 14 leden overleden of hadden opgezegd dit jaar. 
Het was een raar jaar. Bij sommige leden werden we, vanwege het 
Corona-virus, 
aan de deur ontvangen. Wat verder in het jaar  was de 1,5 m. bepalend.  
Ook wij waren heel terughoudend, we willen voor niemand enig risico . 
De felicitaOe wordt erg gewaardeerd . 
Ook de verrassing van de maand, zoals in het Soester Venster vermeld, 
wordt door de leden  
echt als een  verrassing ervaren. U kunt in het Soester Venster zien wie we 
gaan verrassen. 
Door de privacy wetgeving mag er geen adres bij. 
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Verslag van de KBO woensdagmiddag Soos 
Klaverjassen en Bridgen 2020 

Het jaar 2020 begon voor de KBO woensdagmiddag Soos met een 
glaasje glühwein en een hapje voor de klaverjassers en bridgers . 
Ook de jaarlijkse SAMEN100 Bridgedrive op 19 januari 2020 met het 
maximum van 120 deelnemers, was zeer geslaagd! 
Met dank aan de sponsorbijdrage van de RABO hebben we nog in 
maart 2020 nieuwe Bridgemates kunnen aanschaffen, zodat de 
bridge uitslagen zonder problemen kunnen worden ingevoerd in het 
nieuwe computersysteem. 
En toen was er het Corona-virus!  
Op 11 maart 2020 was onze laatste woensdagmiddag Soos voor het 
jaar 2020, want op 12 maart 2020 kwamen er landelijke 
maatregelen van de RIVM in verband met het coronavirus, die toen 
nog 2 weken zouden duren!  
Daarna ging het virus razend snel door de wereld en zi]en we nog 
steeds in een Lock down. 
Doordat we onderling 1,5 meter afstand moeten houden is het voor 
de klaverjassers en bridgers niet verantwoord om in de Klarinet te 
kaarten.  
We  missen onze wekelijkse kaartmiddag enorm en vooral de 
gezellige contacten met anderen. 
Het jaar 2020 is voorbij, een jaar gekenmerkt door een virus die 
onze lieoebberij (klaverjassen en bridgen) in clubverband heeU sOl 
gelegd.  
Maar we kijken vol vertrouwen naar 2021 en hopen dat we met het 
vaccin elkaar weer gauw mogen ontmoeten op onze wekelijkse 
kaartmiddag. 
Laten we van 2021 een mooi (bridge)jaar maken. 

Het KBO-soos Team 
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Jaarverslag Soester Venster 2020

Het Soester Venster - het afdelingsblad van KBO Soest - Soesterberg 
- Baarn is, ook in 2020, weer Oenmaal verschenen. Het coronavirus 
speelde echter de redacOe dit jaar parten voor wat betreU de 
inhoud van het blad. 
In het afgelopen jaar is getracht om de onderlinge contacten tussen 
-  met name de wat mobielere senioren - te bevorderen door ze  
onder het mo]o KBO-acOef, uit te nodigen er samen op uit te gaan. 
Helaas heeU dit weinig respons  opgeleverd. Uiteindelijk besloot de 
redacOe, met medeneming van één acOef lid, zelf maar op pad te 
gaan naar het NaOonaal Bomenmuseum Gimborn en maakten we 
een uitstapje naar Gouda.  
In verband met de tweede Lock down later dit jaar bleken er weinig 
mogelijkheden over. 
Omdat de corona-crisis de redacOe soms hoofdbrekens kos]e om 
het blad met tekst te vullen, waren we blij met de inbreng van René 
van Hal en Paul Sparnaaij en Pierre Joosten. 
Zóveel acOviteiten zijn weggevallen en zelfs de cultuurOp vormde 
geen onderwerp meer na de sluiOng van de musea. 

Rapportage werkgroep LedenadministraYe 
Aantal leden per 31-12-2019 1026 
Aantal leden per 31-12-2020 949 

Verwerking van verhuizingen, opzeggingen en invoer van nieuwe 
leden. 
In december de contribuOe van 2021 geïncasseerd voor de leden 
die een machOging hebben aangegeven. Leden die geen machOging 
hebben afgegeven hebben een nota ontvangen en naar aanleiding 
van de betalingen worden deze betalingen vastgelegd. 
10 maal bezorglijsten en eOke]en verzorgd voor de lopers. 
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Op verzoek een aantal specifieke rapportages gemaakt vriendelijke 
groet, 

Dagtochten KBO 2020 
In Januari hadden we een prachOg programma voorbereid en na 
akkoord van Eemland reizen hebben we dit in februari kunnen 
presenteren in Soest en Soesterberg. Wat hadden we er allemaal 
weer zin in. De aanmeldingen stroomden binnen. Toen werd het 
maart 2020. Corona werd de baas over ons en wij konden zelfs de 
eerste reis al niet meer uitvoeren op 24 maart 2020. Dit bleef zo 
doorgaan. Zelfs de reis naar de Passiespelen ging niet door.  Ook alle 
andere reizen 2020 zijn geannuleerd en in december was het niet 
mogelijk met elkaar een Kerstreis te maken. SpijOg voor iedereen 
die zo blij was om één keer per maand heerlijk een dag op reis te 
zijn. Wij hopen dat we in de toekomst het reisprogramma 2020 toch 
nog uit te kunnen voeren maar we wachten eerst betere Ojden af 
waarin dit allemaal weer mogelijk is.  We wachten af en zodra we 
iets meer weten brengen we u daarvan op de hoogte via het 
Soester Venster 

 Liturgie 

Als gevolg van het uitbreken van de corona pandemie zijn in het 
verslagjaar door de Liturgiecommissie slechts twee eucharisOevieringen 
voorbereid en uitgevoerd. Deze vieringen zijn, zoals te doen gebruikelijk, 
beiden gehouden in de H. Familiekerk. De Paasviering in de maand maart 
en de Maria viering in de maand mei komen door de pandemie te 
vervallen.  
Op 17 september wordt het seizoen 2020/2021 geopend met een viering 
die als thema heeU: “Groeien in geloof”; voorganger is pastor Mauricio 
Meneses. In december wordt de kerstviering gehouden met als thema: 
“Zijt Gij de komende”; voorganger is pastoor Joachim Skiba. Ook weer 
door de pandemie is het aantal deelnemers, dat aan de vieringen mag 
deelnemen, beperkt. In beide vieringen nemen, naast de mensen die een 
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funcOe hebben in de viering, nog zo’n vijf en veerOg leden van onze KBO 
afdeling deel aan de vieringen; zij hebben zich vooraf aan de viering aan 
moeten melden bij het parochiesecretariaat. ReacOes van mensen, die 
aan de vieringen hebben deelgenomen, zijn ook nu weer posiOef geweest. 
Wat heel duidelijk gemist wordt, is het na de viering nog gezamenlijk 
drinken van een kopje thee of koffie, met een kleine versnapering; 
alsmede ook het op een gemoedelijke en sfeervolle wijze gesprekken met 
elkaar voeren en het uitwisselen van wetenswaardigheden. 
 Het normaal inrichten van de kerk daags voor de viering, qua logisOek, 
heeU niet plaats hoeven te vinden. Dit betekent dat er minder vrijwilligers 
nodig zijn. Ook nu weer willen wij toch aan allen, die het mogelijk hebben 
gemaakt om de vieringen te kunnen houden, onze hartelijke dank zeggen.  

De Liturgiecommissie   

BelasYng invulhulp (HUBA) 

In 2020 hebben de vrijwilligers van de belasOngwerkgroep de aangiUen 
inkomstenbelasOng over het jaar 2019 weer Ojdig kunnen invullen.  
Door de coronacrisis is er voor het invullen van de aangiUen automaOsch 
uitstel verleend.  
Hierdoor was er meer Ojd om aan de inleververplichOng te voldoen. 
Er is een vaste werkgroep, die ook in 2021 weer klaarstaat. 

Jaarverslag 2020 webmaster 
In dit coronajaar zagen we dat de bezoeken op onze website sterk 
waren toegenomen. Mede doordat de bezoekers op met name de 
liturgie pagina konden lezen waar en hoe laat er vieringen waren en 
hoe men zich moest aanmelden om daaraan mee te kunnen doen. 
Door de veranderingen binnen het bestuur, was de bestuurs pagina 
ook een gewild bekijk object. De bezoekers per dag varieerden van 
minimaal 7 tot op hoogOjdagen tot 30. Ook ontvingen we 
complimenten hoe verzorgd en up-to-date de website van onze 
afdeling was. Met lichte trots kan ik u daarom melden dat we als 
afdeling een goede website hebben. Ook werden de filmpjes die op, 
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met name de Homepage, maar ook op de Wonen pagina staan echt 
gewaardeerd. De pagina gaat leven was een gehoorde reacOe en 
men kon rondkijken in Soest, Soesterberg en Baarn. Ook in het 
nieuwe jaar wil ik graag uw webmaster zijn en onze website in de 
lucht houden. 

Jaarverslag Evenementen 2020 
Voor de organisaOe van Evenementen was Gusta Borgts 
verantwoordelijk. 
Allereerst vond de jaarlijkse, goedbezochte NieuwjaarsrecepOe op 7 
januari plaats in  
De Klarinet. 
Op 12 maart volgde een informaOemiddag BelasOngen door Henk 
Kok. 
Door de lockdown, die de volgende dag werd afgekondigd in 
verband met de uitgebroken corona-pandemie waren geen 
bijeenkomsten meer mogelijk en werd de hoop gevesOgd op het 
najaar. Maar helaas moest opnieuw in oktober een afspraak worden 
afgeblazen alvorens hier bekendheid aan werd gegeven, en een 
bijeenkomst om de vrijwilligers in het zonnetje te ze]en eindigde in 
het aanbieden van een flesje wijn, aan de deur afgegeven door het 
bestuur, omdat een tweede corona-golf dit onmogelijk maakte. 
In november werden de taken van Gusta overgenomen door Ria 
Lamé. 
Onze hoop is nu gevesOgd op het vaccinaOeprogramma dat dit taaie 
virus moet elimineren. 
Voor dit nieuwe jaar hebben we nog een aantal bijeenkomsten in 
gedachten, en hopen die deze zomer op de rails te ze]en.  
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Jaarverslag COSBO 
COSBO (Centraal Overleg Soester  Bonden van Ouderen) is het 
pla{orm voor overleg met de Gemeente Soest over alle zaken die 
de belangen van de Senioren van Soest betreffen. 
De KBO werd in het verslagjaar vertegenwoordigd door de heren 
Stoop en van Wesemael en na het overlijden van Theo Stoop door 
Paul Sparnaaij. 
Het PCOB is vertegenwoordigd door Mevrouw Wind-Mellink en de 
heren Boshuizen en Van der Wal.  
Naast deze leden is de heer Panhuijzen onaoankelijk lid die ook 
penningmeester is. 

De belangrijkste speerpunten voor het COSBO zijn Wonen, Zorg en 
Welzijn. Hiertoe wordt niet alleen overleg gevoerd met het 
Gemeentebestuur maar ook met de fracOes van de poliOeke 
parOjen in Soest. Alle acOviteiten van de Gemeente op deze 
deelgebieden worden nauwle]end gevolgd en waar nodig directe 
contacten gezocht zowel naar het Gemeentebestuur als betrokken 
wethouders en niet alleen raadsfracOes maar ook fracOes van de 
opposiOeparOjen. 
Hiertoe wordt gebruikelijk iedere eerste donderdag van de maand 
door het COSBO vergaderd. Dit verslagjaar echter werd door Corona 
sterk getekend. Fysiek vergaderen is slechts sporadisch mogelijk 
geweest en heeU er toe geleid dat veelvuldig overleg is gevoerd per 
telefoon en e - mail. 
De communicaOe met de Gemeente werd hier toch duidelijk door 
beïnvloed en heeU ons zorgen gebaard. Overleg hierover is gestart 
om dit weer in goede banen te leiden. 
Uitgangspunt hierbij is het enorme belang van ruim 25 % van de 
bewoners van Soest op al die deelgebieden die hiervoor zijn 
genoemd als speerpunten van het COSBO. 
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Om dit belang met redenen en gegevens te kunnen onderbouwen 
heeU het COSBO een uitgebreide enquête gehouden waarbij de 
resultaten steeds weer in ieder overleg worden gehanteerd. Door 
de jaren heen zijn deze gegevens nog steeds uitermate reëel en 
worden steeds meer landelijk maatschappelijk onderkend. 

Naast contacten met de Gemeenste Soest onderhoudt het COSBO 
ook contacten met: 
SWOS als belangrijke collega bij inzet voor onze senioren. 
het Groot Gaesbeeker Gilde 
OrganisaOe 4-5 mei. 
Aangetekend hierbij moet worden dat wegens Corona de 
Seniorenmiddag van ons Gilde niet kon worden gehouden. 

hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

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

Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• • 
• •
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Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar 
voor advies en hulp:

Soest • 035 - 601 30 86

Soesterberg • 0346 - 351 223                  

www.smorenburguitvaart.nl  

Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• Elke wens is bespreekbaar   • Nauwe betrokkenheid

• Ook als u verzekerd bent     • Complete ontzorging



KASTEEL GROENEVELD 
BAARN

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

katholieke
bond van

senioren


