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   Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk

Voor de juiste aandacht en zorg van uw voeten

      

      Specialisaties: Praktijk:
• Cosmetische voetverzorging Wielewaal 44
• Diabetische voetverzorging 3766 VC  SOEST
• Reumatische voetverzorging Tel. 06-51678292
• VoetreflexPlus therapie Email: info@voetcaremarjolein.nl

     Aangesloten bij:
     Provoet, brancheorganisatie voor pedicures
     ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures
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Het eerstvolgende Magazine en Soester Venster verschijnen op  
28 mei. Kopij voor het Soester Venster vóór 14 mei aanleveren. 

Redactieadres: redactiesvkbo@icloud.com
Inspecteur Schreuderlaan 174, 3761 ZB Soest

035-888 36 57.
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EUCHARISTIEVIERING   

KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 

In de maand mei, Mariamaand, nodigen wij alle leden en 
belangstellenden uit voor onze Mariaviering in de           

H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19 Soest  

op DONDERDAG  16 mei om  10.00 uur  

Het thema van de viering is: “Magnificat”  

 
Celebrant is pastor W.J. Veldhuis en het koor verzorgt de gezangen.  

Na de viering is er weer ons vertrouwde samenzijn met koffie of thee. 

Wij begroeten u graag! 

Vervoer dient u een week van te voren  

aan te vragen bij mevrouw C. van Brussel, 035-601 81 26 

 De liturgiecommissie KBO
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Soest 
Soesterberg 
Baarn

Van de voorzitter 

Het was (en is nog steeds) een bijzondere dag vandaag 15 april 
2019! 
Vandaag een bezoek gebracht aan mijn neef die in Oudenbosch 
woont en 24 jaar in Liberia gewoond en gewerkt heeft als broeder 
van de congregatie broeders van de H. Aloysius Gonzaga. We 
brachten daar een bezoek aan de prachtige basiliek die midden in het 
dorp staat en een (verkleinde) replica is van de Sint Pieters-Basiliek 
in het Vaticaan in Rome. Een monumentaal gebouw met prachtige 
beelden en schitterende gebrandschilderde ramen waar het zonlicht 
doorheen scheen en de hele ruimte een magische inkleuring gaf. 
Prachtig en zeker een bezoekje waard.

’s Avonds thuis hoor en zie ik op het Journaal van 20.00 uur dat de 
Notre Dame in Parijs in brand staat. Ook een monumentaal gebouw 
van een nog grotere historische en culturele waarde. Zelf heb ik de 
Notre Dame meerdere malen bezocht en bewonderd en kan ik me 
niet voorstellen dat dit prachtige gebouw nu (gedeeltelijk) door 
brand is verwoest.  
Het beroert me en ik verbaas me er tegelijkertijd over dat bij 
verbouwingswerkzaamheden aan dit soort iconen uit de Franse en 
Europese cultuurgeschiedenis, er  geen uiterste 
voorzorgsmaatregelen worden genomen om dergelijke drama’s te 
voorkomen.  
Hoe ogenschijnlijk kleine foutjes enorme schadelijke gevolgen 
kunnen veroorzaken! 
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Helaas is dat gezegde ook nog al eens van toepassing op ons 
dagelijks leven. Het doet me denken aan dat EO televisieprogramma 
(Het Familiediner) waarin bemiddeld werd om familievetes te 
ontrafelen en familiebanden, die gedurende jaren ernstig waren 
verstoord, weer te herstellen. In veel gevallen bleken  misverstanden 
en vooringenomenheid de bron te zijn van het uit elkaar groeien van 
familieleden. En dan ging het vaak ook over kleine onbenullige 
zaken die met een beetje goede wil en inlevingsvermogen veel 
eerder hadden kunnen worden opgelost.  

Pasen is in aantocht, het feest van de opstanding en een nieuw begin. 
Ik hoop en wens dat dat gevoel van een nieuw begin, waar wellicht 
bij u diepe dalen en pijnlijke gebeurtenissen aan vooraf zijn gegaan, 
ook voor u van toepassing is. 

Zalig Paasfeest. 
Theo Stoop 



!5

Mei 
We zijn wat mij betreft in een van de 
mooiste maanden beland.  
De meimaand. Alles om ons heen 
wordt uitbundig van kleur en geur. 

En wij, hier, in ons prachtig gelegen Soest, mogen er volop van 
genieten. Zomaar. 
Het licht van de lente, dat je ogen doet openen, althans, als je er voor 
open staat. 
Met hart en ziel deze maand omarmen. 
Een  maand volop met contrasten. 
Te beginnen 4 en 5 mei. 
De zeer ouderen om ons heen kunnen zich zeker de ellendige jaren 
van oorlog herinneren. Zullen met heftige gevoelens stilstaan bij  
4 mei, om vervolgens 5 mei vol vreugde de vrijheid te vieren. 
Vrijheid, vrij zijn. Een kostbaar goed dat wij proberen te bewaken. 
Maar hoe kwetsbaar. 

Ik las een prachtige tekst. 
Woorden moeten lichten zijn. Onze wereld is te klein, om er een 
slagveld van te maken. Hoe waar. Immers woorden kunnen zich 
vastklampen aan geweld, onvrede. Hoe goed om daar op deze dagen 
eens over na te denken. 
Vrede met kracht bewaren. Woorden van vrede spreken. 

Gerda Buis 
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Jan en Rita Roest

50 jaar  
getrouwd 

Het bestuur wenst hen 
nog veel gelukkige en 

gezonde jaren

Huwelijksjubileum

Licht van de lente 
het geurt, het kleurt 

het opent, het smaakt 
doet mij beminnen 

heel diep van binnen 
laat mij lachen 

heel soms treuren 
leert mij genieten, van, 
al die kostbare bloemen 

op mijn levensweg. 
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Verkort verslag ALGEMENE  LEDEN VERGADERING 
KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN 

Datum: 19 maart 2019  Plaats: De Klarinet 

Opening 
Voorzitter Theo Stoop opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Een bijzonder woord van welkom aan pastor J.R. Skiba. 
Openingsgebed 
Op verzoek van de voorzitter spreekt pastor Skiba een openingsgebed uit. 
Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen / ingekomen stukken  
Er zijn vorig jaar 40 KBO-leden overleden. Een van hen is oud-bestuurslid 
en afgevaardigde voor Soesterberg, Herman Wijn. Herman overleed op  
6 oktober 2018. De voorzitter vraagt om even te gaan staan, voor een 
ogenblik stilte voor Herman, en de overige leden die ons in 2018 zijn 
ontvallen. 
Gerrit Sloothaak stopt per 1 april met zijn redactiewerk voor het Soester 
Venster. Vanaf 2003 heeft hij zich hiervoor ingezet. Omdat hij niet bij de 
ALV aanwezig kon zijn gaat Gusta Borgts binnenkort bij hem op bezoek 
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en neemt zij namens het bestuur een bloemetje mee. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 20 maart 2018 
Het verslag van de ALV wordt door de leden goedgekeurd, met dank 
aan de secretaris. 

Beknopt Jaarverslag Bestuur 2018 en Verslagen Commissies 
Het beknopt jaarverslag van 2018 van de KBO-afdeling en de versla- 
gen van het bestuur, van het COSBO en van de commissies worden 
goedgekeurd. 
Financiën 2018 
Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort. Dit is voornamelijk veroorzaakt 
door de post reizen en de post incidentele lasten t.b.v. de brochure 
ledenwerving. Het tekort wordt verrekend met de reserves. Uit de zaal 
komt de vraag, of de reizen niet goedkoper kunnen, b.v. door het 
afschaffen van een stop voor koffie met gebak en waarom afsluiten met 
een diner? De voorzitter antwoordt dat de reiscommissie de reizen 
samenstelt. Er zijn voldoende aanmeldingen voor de dagreizen in deze 
vorm en de mensen vinden deze extra’s juist interessant.  
Verslag door commissie van onderzoek.  
De commissie van onderzoek bestond dit jaar uit mevrouw 
Diana Lewinski en heren Anton Simonis en John Biesaart.  
Mevrouw Lewinski leest het verslag voor van de financiële commissie. Zij 
adviseert de aanwezige leden de jaarrekening van 2018 goed te keuren en 
de penningmeester te dechargeren voor de door hem gevoerde financiële 
administratie. De vergadering gaat akkoord.  
Hierna verleent de vergadering het bestuur decharge voor het gevoerde 
financiële beleid over 2018. 
Benoeming leden van commissie van onderzoek.  
Omdat John Biesaart toetreedt tot het bestuur kan hij geen deel meer 
uitmaken van de commissie van onderzoek. Het bestuur stelt voor dat de 
financiële commissie over het boekjaar 2019 zal bestaan uit: Mevrouw  
D. Lewinsky en de heer A. Simonis. De vergadering stemt hier mee in. 

Begroting 2018 met toelichting 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2019 en stelt voor 
de contributie voor 2020 iets te verhogen en vast te stellen op: € 27 voor 
alleenstaanden op en € 43 voor paren. Het voorstel wordt aangenomen. 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ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING  KBO-PCOB 
De KBO-afdelingen in ons land zijn verdeeld over de 12 provincies en 
samen verenigd in de UNIE KBO. Daarnaast vindt samenwerking 
plaats tussen KBO en PCOB in de Landelijke Federatie KBO-PCOB. 
Deze Federatie heeft een toekomstvisie ontwikkeld onder de naam: 
KBO-PCOB vernieuwd. Vier van de twaalf provinciale bonden heb- 
ben zwaarwegende argumenten tegen dit vernieuwingsproces en  
aangegeven niet verder mee te werken aan de verdere vernieuwing 
van onze beide verenigingen. Op 29 maart zal in een gezamenlijk 
overleg een poging worden gedaan om een compromis te sluiten om 
de bonden bij elkaar te houden. 
  
Onze afdeling heeft goede contacten met de plaatselijke afdeling van de 
PCOB. Met name in het overleg met de gemeente Soest in het COSBO 
(Centraal Orgaan van Samenwerkende Bonden van Ouderen). Zo is er 
onlangs in een gesprek met wethouder Van Aalst gesproken over mis- 
standen bij de indicatiestelling voor hulp in de huishouding. Via contacten 
met onze VOA (vrijwillige ouderenadviseur) hebben wij vernomen dat dit 
proces niet vlekkeloos gaat. 
Een ander aandachtspunt is dat een aantal van onze leden in een huis 
wonen dat te groot voor hen is, maar doorstromen naar een kleinere 
woning zit er meestal niet in (geen aanbod of te kostbaar). We zoeken 
voor hen naar een vorm, om zelfstandig te kunnen blijven wonen met 
voorzieningen.  

  
Samenstelling Bestuur
Vacatures Soesterberg en Baarn. 
Vorig jaar heeft de heer Anton den Ouden, wegens andere verplichtingen, 
zijn functie in ons bestuur moeten opgeven. Vandaag heeft Anton 
meegedeeld, dat hij voor de KBO-leden in Soesterberg wel het 
aanspreekpunt wil zijn. Anton, onze dank. 
In september 2018 hebben we op de Welzijnsmarkt in Baarn kennis 
gemaakt met de heer Ruud Boom. Hij toonde belangstelling voor  
vrijwilligerswerk in Baarn, waar hij pas is komen wonen. 
De voorzitter zag in hem de lang gezochte vertegenwoordiger voor onze 
KBO-leden in Baarn. Inmiddels is met Ruud overeengekomen dat hij 
een jaar gaat meedraaien als aspirant-lid in ons bestuur. Hij zal o.a. onze 
KBO-afdeling vertegenwoordigen in de maandelijkse openbare 
vergaderingen van de Stichting Seniorenraad Baarn.  
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Verkiezingen: 
Het afgelopen jaar hebben we in ons bestuur twee nieuwe leden kunnen 
opnemen: mevrouw Betsy Seure uit Eemnes en de heer John Biesaart uit 
Soest. Het bestuur stelt voor Betsy Seure te benoemen als bestuurslid 
reizen en John Biesaart als bestuurslid communicatie.  
De vergadering gaat akkoord met beide benoemingen.  
   
Rondvraag 
De heer Elissen informeert naar het huidige aantal leden van onze  
KBO-afdeling. De voorzitter antwoordt, ca. 1100, waarvan 75 in 
Soesterberg en 73 in Baarn. Het aantal leden loopt bij alle bonden  
terug. Als voorbeeld: eind jaren ’90 waren dat er nog ca. 1500 voor de 
KBO; 1000 voor de AMBO en 750 voor de PCOB.  

Sluiting 
Voor het einde van de vergadering bedankt de voorzitter de dames van 
de bar voor hun medewerking. Hij nodigt iedereen uit voor de afsluitende 
Bingo.  
De voorzitter sluit de vergadering rond 15.30 uur. 

	  
GEZOCHT: 3E LID VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE

 

 In de Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2019 is het 
  verslag van de Financiële Commissie besproken.  
 Een waardevolle activiteit namens alle leden. 
 Er zijn 2 nieuwe leden benoemd: Diane Lewinsky en Anton 
 den Ouden. Wij zoeken nog een derde lid om eenmaal per jaar 
 de financiële administratie en de jaarstukken te controleren en
 goed te keuren. In principe geldt deze functie voor 2 jaren.
 Alvast hartelijk bedankt.

 Graag uw aanmelding bij de penningmeester Wim van Ruth,
 van.ruth@kpnmail.nl T 035-601 70 97.
 Het kost niet veel tijd en is zeer belangrijk voor onze afdeling.
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Meedoen voor iedereen 
Regelingen voor mensen met een laag inkomen 

Rondkomen van een laag of een minimum inkomen is niet 
makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt 
u wel gebruik van alle financiële regelingen waar u recht op heeft? 
Landelijk zijn er mogelijkheden, maar wist u dat u ook terecht kunt 
bij de gemeente Soest voor ondersteuning? Hieronder een kort 
overzicht van wat de gemeente u te bieden heeft. Voor meer 
informatie over landelijke regelingen is er de website 
www.berekenuwrecht.nl of kunt u terecht bij onze ouderenadviseurs 
of de sociaal raadslieden in de Plantage (iedere dinsdag en 
donderdag tussen 9 en 12 uur.) 

Wat biedt de gemeente Soest: 

• Hoge zorgkosten? Speciaal voor 
mensen met een laag inkomen en 
hoge zorgkosten heeft de 
gemeente een zorgverzekering 
afgesloten bij Zilveren Kruis.  
U kunt kiezen uit 3 verschillende 
aanvullende pakketten. Deze aanvullende pakketten worden 
grotendeels vergoed door de gemeente, waardoor u voor een 
relatief laag bedrag een hele goede dekking van zorgkosten 
krijgt. Ook kunt u uw huidige verzekering vergelijken met het 
aanbod van de gemeente. 

• Onvoorziene kosten? Soms zijn er bijzondere omstandigheden 
die een uitgave noodzakelijk maken, maar met een laag inkomen 
nog niet zo eenvoudig op te vangen zijn. Bijvoorbeeld een 
koelkast die kapot gaat, de wasmachine die ermee ophoudt, maar 
ook de eigen bijdrage voor rechtsbijstand.  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NIEUWE LEDEN 

Dhr. P.B.M. Majoor 
Mw. M.J.H. Majoor- 
Smorenburg 

Wij heten hen van harte 
welkom

OVERLEDEN 

Mw. R.J.A. Hamersveld-
Daatselaar 

Dhr. H.J. Rademaker 

Wij gedenken hen in 
dankbaarheid

Het kan zijn dat u dan in aanmerking komt voor wat de gemeente 
bijzondere bijstand noemt. U dient dit wel aan te vragen voordat u 
de kosten maakt. Informeer naar de mogelijkheden bij: 
Uitvoeringsorganisatie BBS, www.bbsuo.nl of 035-609 34 11. 

• Leuke dingen doen. Als u een laag inkomen heeft zijn uitjes zoals 
theater en museum, maar ook een lidmaatschap van een 
bibliotheek al gauw te duur. Daarom bestaat er in Soest een 
zogenaamd Minimafonds. De bijdrage is € 120 per gezinslid per 
jaar. Ook hier zijn wel weer inkomensvoorwaarden aan 
verbonden. Voor meer informatie kunt u ook op dit onderwerp 
terecht bij BBS.  

• Gemeentelijke belastingen. Kunt u maar net rondkomen?  
Dan zijn gemeentelijke belastingen misschien te veel voor u.  
Soms is een betalingsregeling een oplossing, maar mogelijk komt 
u ook in aanmerking voor kwijtschelding.  
 
Kijk op www.soest.nl of bel naar de gemeente op 035-609 34 11 
voor meer informatie en de voorwaarden.  
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Vliegende start 
reiscommissie 

Met een super geslaagde 
dagtocht naar Hindeloopen heeft 
de reiscommissie het nieuwe 
reisseizoen een vliegende start 
gegeven. 
Met dank aan chauffeur Wilma 
en de tussentijds in de omgeving 
van Hindeloopen opgestapte 
gids, die ons beiden op 
onderhoudende wijze op veel 
bezienswaardigheden wezen, 
genoten de deelnemers van een 
geweldige dagtocht. 
De sfeer was uitstekend mede 
dankzij de zorg en aandacht van 
Betsy Seure en Tonny Hilhorst. 
Het schaatsmuseum was zeker 
een bezoek waard en zowel de 
lunch als het slotdiner waren  

voedzaam, smaakvol en zeer 
gezellig. 
Een veelbelovend begin voor de 
rest van de dagtochten.  
Deze dag gemist en nog niet 
ingeschreven voor de volgende 
dagtochten? Wacht dan niet te 
lang, nu kan het nog. 
Foto’s van deze reis vindt u op 
www.kbosoest.nl  
                              John Biesaart 

Vis
Vette vis is een belangrijke bron 
van proteïne en is rijk aan 
omega-3-vetzuren. Omega-3 is 
een gezond vetzuur dat er onder 
andere voor zorgt dat de 
cognitieve achteruitgang wordt 
tegengegaan. Een eetpatroon 
met hoge doses omega-3, wordt 
al lange tijd gelinkt aan een 
lager risico op dementie, 
beroerte en aan een langzamere 
mentale achteruitgang bij het 
ouder worden in het algemeen. 
Daarom wordt er aanbevolen 
om 2 keer per week vette vis te 
eten.



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

 

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de   
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken.  
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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
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19.00  tot  21.00  uur
zaterdag  10.00  tot  17.00  uur
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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.  
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Afscheid Gerrit Sloothaak 

Na jarenlang voor onze KBO-
afdeling het Soester Venster 
als eindredacteur te hebben 
verzorgd, heeft Gerrit 
Sloothaak per 1 april het 
stokje overgedragen aan de 
nieuwe redactie. Voorzitter 
Theo Stoop en Gusta Borgts 
bezochten Gerrit thuis en 
bedankten hem voor zijn inzet 
gedurende vele jaren. 

Gerrit het ga je goed.

Het laatste KBO-nieuws? 

Bezoek onze website, 
www.kbosoest.nl Daar vindt 

u alle actuele informatie 
over onze  
afdeling

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
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Lezing over Toon Hermans door: 
Walter van Geffen

Datum:  donderdag 20 juni 
Tijd:   14.00 u 
Plaats:   Parochiecentrum De Sleutel, Steenhoffstraat 41 Soest 
Toegang:  gratis, ook voor niet-leden 

Als kleine jongen raakte Walter, 
zoals hij dat zelf zegt, besmet met 
het ‘Toonvirus.’ De bandrecorder 
van zijn oma met een geluidsband 
van Toon maakte dat Walter een 
superfan werd. Hij verzamelde 
vanaf dat moment alles van de 
grote clown en verdiepte zich in de 

grootmeester en kwam zo leuke weetjes te weet over zijn idool. Als 
superfan en kenner geeft Walter lezingen over zijn idool. ‘Wat is er 
nou mooier om je passie en je enthousiasme te delen met anderen?’ 
zegt hij. 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.  

Komt u deze middag gezellig mee genieten en meezingen? 

Een leuke en gezellige middag Toon? 
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Dagtocht Asperges 
 
Dagtocht Asperges in Maasduinen, Noord-Limburg. 
Dinsdag 28 mei 2019, kosten € 78,50 
’s Morgens rijden we naar de plaats Zeeland waar we gezellig koffie 
drinken met gebak. 
In Noord-Limburg is men tot 24 juni bijzonder druk met het steken 
van asperges. We gaan dit bekijken en er ook van proeven. 
’s Middags genieten we in Velden van een heerlijk aspergemenu in 
Hostellerie de Maasduinen. 
Na dit diner brengen we een bezoek aan de Streekboerderij de Locht 
waar we van alles te horen krijgen over de groei van de asperges.    
’s Avonds gebruiken we een koffietafel in Zaal Verploegen in 
Wijchen. 

Koffie met gebak:     Restaurant Het Witte Huis in Zeeland (N.Br.) 
Warme maaltijd:        Hostellerie  De Maasduinen in Velden. 
Bezoek aan:               Streekboerderij de Locht Horst-Melderslo 
Koffietafel:                Met kroket, Zaal Verploegen Wijchen.

Dagtocht: Brabantmuseum Oosterhout en Sonokoek trein 
door 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.
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Inschrijfformulier  
KBO Dagtochten 2019
O Dagtocht Asperges dinsdag 28 mei € 78,50 
O Dagtocht Brabantmuseum Oosterhout dinsdag 25 juni € 75 
Opstapplaatsen 
O  Medisch Centrum Overhees O Honsbergen
O Bushalte Zuid-Promenade O Bushalte Stam/Mariënburg 
O Bushalte Station Soestdijk O Dalweg, Kerkhof 
O Dalweg vóór het Zwembad O Soesterberg ‘De Drie Eiken’ 
De door u gewenste opstapplaats s.v.p. aankruisen 
Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………………………………….. Postcode …………………  
Woonplaats ………………………… ………………………………Tel. ……………………………………………….  
2e 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 ecm.seure@ziggo.nl Bij vragen: 035-531 01 29  
Eventuele dieetwensen vóór de reis opgeven aan Betsy Seure (06-29 23 48 78 / 
035-531 01 29. Graag naam en tel. familie en/of buren i.g.v. calamiteiten: 
Naam:       Tel:  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dit deel afknippen en zelf bewaren 
Betreft KBO dagtocht Asperges dinsdag 28 mei 
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. De prijs van de reis van 28 mei bedraagt  
€ 78,50 De prijs van de reis van 25 juni bedraagt 75. 
De betaling van deze reis dient uiterlijk één maand voor de reisdatum te 
zijn voldaan op: Bankrekening nummer: NL 71 RABO 035.99.78.290. 
T.n.v. KBO Soest/Soesterberg/Baarn  onder vermelding van de 
geboekte reis. 
Bij eventuele tijdige annulering  van de reis (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
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Seniorenbus
verzorgt vervoer van deur tot deur 

Heeft u moeite met de 
opstap in de bus, dan 
is dat geen probleem, 
met hulp van de lift 
kunt u in de bus 
stappen. Ook als u een 
rolstoel gebruikt en u 
wilt er op uit, kunnen 
u en uw begeleider 
met ons mee. 

 
Voorbeelden van vervoer: 

• naar familie, vrienden en bekenden 
• winkelcentra, weekmarkt, bank 
• huisarts en fysiotherapie 
• cursussen, zangkoren, ontmoetingscentra. 

De Regiobus brengt u ook naar het Ziekenhuis ‘Meander’ in Baarn 
en Amersfoort, Zorgcentrum De Lichtenberg, Birkhoven en  
Zon en Schild. 
De ritprijs voor een enkele reis is * € 2,20 of twee strippen. 
Omdat de reis terug niet altijd te plannen is (de afspraken bij 
specialisten lopen nog wel eens uit) dient u voor de reis terug even 
naar Soest te bellen of er plaats en/of tijd is om u op te halen. Lukt 
dat niet dan kunt u de (regio)taxi bellen om u naar huis te brengen. 
Voor bestemmingen op aanvraag buiten de gemeentegrenzen gelden 
andere voorwaarden en tarieven. Ongeveer 65 vrijwilligers van de 
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   KBO VERRASSING  
   VAN DE MAAND  
 
   MEI: Mw. M.T. Keune 
     

Seniorenbus rijden elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 u met twee 
bussen in de gemeente Soest/Soesterberg om u naar elk gewenst 
adres te brengen. 
Voor alle ritten geldt: 
Er is hulp aanwezig tijdens het in- en uitstappen. Graag 10 minuten 
voor de afgesproken tijd klaar staan. 
Kosten* 
Binnen Soest en Soesterberg een enkele reis € 1,10 of één strip,  
een retour € 2,20 of twee strippen. 
U kunt in de bus ook een strippenkaart kopen voor € 10. Hierop 
zitten 9 strippen, één strip voor een enkele reis en twee strippen voor 
een retourrit. 
*prijswijzigingen voorbehouden. 
 
T 035-601 91 90, Rijtijden: op werkdagen van 9.00 - 17.00 u. 
Alleen via de telefoon is het afspreken van een rit mogelijk. 
U kunt uw rollator gerust meenemen, de vrijwilligers tillen die in de 
bus. 
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Tip van de maand 

Deze keer een leuk uitje in Utrecht 
En wel het Catharijne Convent. 
U kunt op zaterdag 18 mei en 
zaterdag 1 juni een stadswandeling 
maken  door Utrecht, bijzondere 
plekjes. 
Vertrek vanaf het Museum Catharijne 
Convent, start 13.30 u. 
Deelname kosten € 8 p.p. U-pas € 4 
p.p. 
Aanmelden op werkdagen tussen 
14.00 - 16.00 u. 
030-234 32 52 of, 
post@gildeutrecht.nl 
 
Natuurlijk kunt u ook het museum zelf bezoeken. 
Zeer de moeite waard. 
Van 8 maart t/m 10 juni is er een bijzondere tentoonstelling te zien 
over prachtige kunstschatten, en wel De Münster Domschat. 

Het Catharijne Convent vindt u in: 
Lange Nieuwstraat 38 Utrecht. 
Open: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 u. 
Een fijn uitje toegewenst. 
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Lunch, aanmelden
Woensdag 15 mei 12.30 u 

Stembureau
Donderdag 23 mei, hele dag 

Gesloten (Hemelvaart)
Donderdag 30 mei 

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

De Klarinet
Klarinet 39, Soest

035-602 31 39

Bingo De Klarinet
Vrijdag 10 mei 14.00 u 

Lente-lunch
Dinsdag 14 mei 12.30 u 

Verkiezingen in de 
buurtkamer
Donderdag 23 mei 

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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Dames/heren-ondermode 
verkoop 
Donderdag 2 mei 9.30-11.30 u 

Koffie na dodenherdenking 
alleen voor deelnemers aan 
de herdenking 
Zaterdag 4 mei 20.30 u 

Dansavond 55+ entree  
€ 2,50 / € 2,75 
Zaterdag 11 mei 20.00 u 

Bingoavond 
€ 4,50 / 4,95 per kaart 
Vrijdag 17 mei 19.30  u 

Stemlokaal Europese 
verkiezingen, zaal gesloten 
wel ochtend en middag 
koffie-inloop + seniorendis 
Donderdag 23 mei 17.00 u 

Gezondheidsmarkt 
Vrijdag 24 mei 10.00-13.00 u 

Pannenkoekeninloop 
Zaterdag 25 mei 12.30 u 

Hemelvaartsdag gesloten 
Donderdag 30 mei 

Shantykoor  
‘De Trossen Los’ 
entree € 3,00 / € 3,30  
Vrijdag 31 mei 15.30 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.  

De Drie Eiken 
Dorpsplein 18, Soesterberg 

0346-35 14 02

Ouder worden is niet zo erg…
als je denkt aan het alternatief
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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 redactiesvkbo@icloud.com

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

- Theo Stoop 035-544 62 99 theostoop@kpnmail.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

- Corry Smeele 035-602 29 69 c.j.smeele@casema.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 

- Gerda Buis 035-201 05 22 gerdabuis@gmail.com
- Ria van Egdom 035-602 01 22 ria.van.egdom@casema.nl
- Ria Lamé 035-602 87 26 lame@xs4all.com

Reizen - Betsy Seure 035-531 01 29 ecm.seure@ziggo.nl 
- Tonny Hilhorst 035-602 57 03 tonnyhilhorst@hotmail.com

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: NL73 RABO 0379 900 599 
T.n.v. KBO Soest-Soesterberg-Baarn

www.kbosoest.nl



   Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk

Voor de juiste aandacht en zorg van uw voeten

      

      Specialisaties: Praktijk:
• Cosmetische voetverzorging Wielewaal 44
• Diabetische voetverzorging 3766 VC  SOEST
• Reumatische voetverzorging Tel. 06-51678292
• VoetreflexPlus therapie Email: info@voetcaremarjolein.nl

     Aangesloten bij:
     Provoet, brancheorganisatie voor pedicures
     ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures
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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


