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Allerzielen

Dag van gedenken

Terwijl jij weg bent
en ons enkel leegte laat
vermoed ik onverwoord
dat je nog steeds bestaat…
Dat ik je nog kan horen,
en nog met je kan spreken,
want alle liefde die er was
kan zelfs de dood niet breken.
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Van de vice-voorzitter,
Na het overlijden van zijn echtgenote heeft
onze voorzitter begrijpelijkerwijze besloten
even gas terug te nemen. Het was goed om te
constateren dat een ruime afvaardiging van
onze KBO aanwezig was bij de afscheidsviering. Zo konden wij bij de condoleance ons
medeleven overbrengen en hem veel sterkte
toewensen om zijn leven weer op de rit te
krijgen. Ook langs deze weg wensen wij hem
dit van harte toe met intussen de verzekering
dat wij de bestuurlijke gang van zaken zo goed
mogelijk zullen blijven waarnemen.
Zo hebben wij in onze oktober-vergadering
ons jaarlijkse overleg gevoerd met de
Commissie Reizen en hebben wij haar zeer
gecomplimenteerd met de resultaten van dit
verenigingsjaar: een mooi programma, goede
deelname aan de dagtochten en vooral veel
gezelligheid. Ook de afronding van dit
kalenderjaar ziet er weer veelbelovend uit.
Omdat Betty tevens ons bestuurslid is worden
wij uitstekend en constant op de hoogte
gehouden en weten wij dat de voorbereidingen
voor het komende jaar alweer op het
programma staan. Hulde dames, voor deze
voor onze KBO SSB zo belangrijke activiteit!

Ook op het gebied van de activiteiten hebben wij weer een
uitermate interessante middag mogen beleven. Voor een volle
zaal heeft Professor Lamers ons een uitermate boeiende middag
bezorgd met zijn inleiding over “de oorsprong van ons heelal en
het ontstaan van onze planeet.” Op een heel heldere wijze en met
veelzeggende foto’s werden ons de nauwelijks voor te stellen
informatie, getallen en ontwikkelingen uit de doeken gedaan en
werd er ademloos geluisterd.
In het septembernummer van het SV heeft onze voorzitter het
onderwerp eenzaamheid uitvoerig aan de orde gesteld. Met onze
activiteiten kunnen wij hier zeer zeker aan bijdragen en zullen
wij dit aspect hierbij steeds voor ogen houden. Er is echter nog
een aspect waar wij veel aandacht voor vragen en aandacht aan
zullen besteden, en dat is de hulp die u kunt inroepen om het zo
lang mogelijk thuis blijven wonen waar te kunnen maken.
Zorgaanbieders zoals bv. Leef3.nu zijn hierbij belangrijk, maar
wij als KBO kunnen u met onze Ouderen Adviseur (VOA) Ria
Roelants ook terzijde staan. Op het moment dat u gerechtigd bent
hulp te krijgen van de Gemeente, wordt u uitgenodigd voor een
Keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald welke en
hoeveel hulp de Gemeente u biedt. Het is van groot belang dat
uw belangen zo duidelijk mogelijk worden bekeken en behartigd.
Ria Roelants kan u daarbij volledig adviseren en bijstaan om
voor u de optimale hulp toegekend te krijgen. Wij adviseren u
daarom niet te aarzelen contact met haar te zoeken.
Haar gegevens vindt u op de pagina “KBO Werkgroepen”.
Frits van Wesemael
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Leven in het licht
Oma, opa is niet echt weg hoor.
Hij leeft nu in het licht.
Ik kijk eens op haar neer, mijn kleine meid.
Ze heeft gelijk, een ziel sterft niet.
Over een paar dagen is het weer zover:
2 november, Allerzielen.
Traditiegetrouw ga ik met mijn familie naar Soesterberg om daar de
viering bij te wonen, mee te lopen in de lichtprocessie. Ieder jaar
weer treft mij dan die verbinding met elkaar, de gang naar het
kerkhof, al dat licht langs de paden, op de graven. Licht! Symbool
van het leven. De dood, het sterfelijke omhulsel, dat hebben wij
begraven, doch de ziel, zij leeft voort.
Zeker, wij missen, wij zijn verdrietig. Je dierbare waar je lief en
leed mee gedeeld hebt, het kleine wondertje dat je veel te vroeg hebt
moeten loslaten.
Dat schuurt, dat pijnigt, dat vraagt WAAROM.
Immers, wat weten wij van leven, ècht leven?
Zetten wij daarom niet nog meer vraagtekens bij de dood?
Mij overkomt dat zeker, dat sterke voelen van, niet meer.
Het aanvaarden van loslaten is een proces wat maar heel langzaam
tot stand komt.
Verzoening hebben met een leven van zonder.
Aanvaarden dat alles eindig is, leren weten dat niet alles sterft.
Dat ze verbonden blijven met ons, dat lijfelijke hartsgevoel, die
verstilde ziel,
Zij blijft.
Ik zal het zien op drie november. Dan voel ik het handje van mijn
kleindochter in de mijne, we lopen langs de paden, en baden in het
licht, kijken naar al die graven. Daar liggen zij, die wonen in ons
hart, maar leven in het licht.
Gerda Buis.
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Alles heeft een einde
alles sterft
de ziel
zij leeft
zij is in het licht
hoe mis ik je
hoe sterf ik
keer op keer
een beetje mee
zoveel pijn
de leegte
de vragen
het dolen
het tranendal
waarom
geef mij aanvaarden
geef mij het leren
de innerlijke rust
de overgave
het weten
alles heeft een einde
zij leven in het licht.
Gerda Buis.

KBO lezing:
“Glazen kerstversiering oud
en nieuw”
Op donderdag 7 november
komt Koos Egtberts ons vertellen over
glazen kerstversiering. Een aantal jaren
geleden zat hij bij de kerstboom en
realiseerde zich dat de mooiste
kerstballen van glas zijn, hij verdiepte
zich in de literatuur hierover en komt
ons daar over vertellen.
Plaats: Parochiecentrum De Sleutel,
Steenhoffstraat 41, Soest.
Aanvang: 14.00u, zaal open 13.30u.
Toegang gratis. Ook niet KBO-leden

Nieuwe leden

Mw. A. van Assen Niehues
Dhr. H.J. van Assen
Wij heten hen van harte welkom.

Overleden

Mw. E.J.F. Cramer
Dhr. W.G. Rademaker
Wij gedenken hen in dankbaarheid.

Verrassing van de maand
Dhr. P. Wortel
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Petrus en Paulus en hun verbondenheid met Soest
door René van Hal

Wanneer je vanaf de Oude Kerk richting Station Soestdijk fietst tref je
vlak voor de rotonde bij de Dalweg, langs de Steenhoffstraat een
beeldengroep aan voor de ingang van De Sleutel. Het zijn de apostelen
Petrus en Paulus. Petrus met in zijn hand de sleutel en Paulus die zijn
hand op steekt en ons vraagt op te letten. De beelden vormen natuurlijk
een relatie met de naastgelegen Petrus en Pauluskerk, waar in de maand
september jl. werd gevierd dat deze 50 jaar geleden werd gebouwd.
De verbondenheid van de apostelen Petrus en Paulus met Soest gaat
echter al eeuwen terug. In deze bijdrage blikken we terug op meer dan
660 jaar historie.
Eerste katholieke kerk in Soest met als patronen Petrus en Paulus
Rond 1350 werd in Soest de eerste katholieke kerk gebouwd op de
plek waar nu de Oude Kerk staat. Deze kerk, vermoedelijk alleen een
schip dus nog zonder toren, werd gewijd aan de apostelen Petrus en
Paulus en stond op een wat hogere plek in de huidige Kerkebuurt om
het gebouw te vrijwaren van wateroverlast. Het water van de Zuiderzee
bereikte bij storm delen van Soest. De supervisie over deze kerk en vele
andere kerken in de regio berustte bij de Benedictijner Abdij (Utrecht/
Leusden).
In zowel 1356 als 1481 is Soest en ook de kerk in de strijd tussen de
bisschoppen van Utrecht en de Graven van Holland platgebrand.
In1482 is gestart met de bouw van een nieuwe katholieke kerk in
Soest. Dit keer met een toren. Ook deze kerk was gewijd aan de beide
apostelen.
Wat nu niet meer te zien is, bevatte die kerk zoals gebruikelijk in de
katholieke kerken verschillende beelden, waaronder die van de
apostelen Petrus en Paulus. De inwoners van Soest hebben in de
aanloop naar de Reformatie deze beelden al uit de kerk verwijderd en
opgeborgen op een veilige plek onder de toren. Bij de restauratie van de
Oude Kerk in 1905 werden deze beelden teruggevonden en
overgebracht naar het Rijksmuseum in Amsterdam. De onderhoudsstaat
van deze beelden is echter zo teer dat ze niet meer tentoongesteld
kunnen worden. Wel zijn de beelden recent nog gefotografeerd en is er
een unieke fotocollectie van samengesteld die op gezette tijden wordt
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gepresenteerd (zoals tijdens de Open Monumentendagen in 2018 en
2019). Op Kerstavond 1580 is op last van de Staten van Utrecht deze
kerk onttrokken aan de katholieke erediensten.
Van 1580 tot 1853
In de eeuwen na de Reformatie zijn de inwoners van Soest “katholiek”
gebleven en hebben hun vieringen op diverse plekken in het dorp
gehouden. Daarbij werd gebruik gemaakt van rondreizende priesters
die de vieringen celebreerden. Dat gebeurde vaak in een schuur bij een
boerderij. De meeste parochianen waren in die tijd nl. agrariërs.
Het was zeker in die eeuwen een “arme” gemeenschap, die weinig te
verteren had. Daarom ook dat de teerdagen van het Gilde zo uitbundig
werden gevierd omdat dit het enige moment was dat er “vlees” werd
gegeten. Rond 1692, toen in Soest weer een pastoor (Johannes van
Hagen) actief was is een eerste eenvoudig godshuis ingericht in een
bestaande opstal. In 1756 werd dit uitgebouwd tot een kerkje en in
1836 zelfs van een torentje voorzien. Ook toen waren Petrus en Paulus
de patronen van de Soester katholieke gemeenschap.
1853 Bouw nieuwe Petrus en Pauluskerk
In 1851 werd Mgr. Willem Steenhoff benoemd tot pastoor in Soest.
Dat gebeurde in een periode dat er weer katholieke kerken in NoordNederland gebouwd mochten worden. De overheid bemoeide zich
echter wel zeer indringend met de bouw van deze kerken omdat zij
voor elk ontwerp eerst toestemming gaven alvorens dit gebouwd mocht
worden. In veel gevallen was ook het bouwontwerp er een dat mede
door hen werd vormgegeven. In die tijd zijn veel zgn.
Waterstaatskerken gebouwd, waarbij de overheid ook medefinancier
was. Voor Soest gold dat niet, want pastoor Steenhoff wist in zijn eerste
jaar in onze gemeente na het presenteren van zijn plannen in 2
weekenden 30.000 gulden te vergaren, voldoende om de kerk te
bouwen. Dat gaf hem ook de gelegenheid er een Italiaans accent aan te
geven. Hij had nl. zijn priesteropleiding in Rome gevolgd en was aldaar
priester gewijd. Ook deze kerk werd gewijd aan de apostelen Petrus en
Paulus. Aan de voorgevel aan de zijde van het Kerkplein prijken ook nu
nog hun beeltenissen. De nieuwe kerk werd in 1853 in gebruik
genomen. Bij deze beelden is in het latijn de volgende tekst
aangebracht: “Ter verheerlijking van de prins der apostelen (Sint
Petrus) als ook de leraar der heidenen (Sint Paulus) aan Christus
Verlosser, De katholieke bevolking van Soest.”
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Pastoor Willem Steenhoff
Alhoewel Willem Steenhoff eigenlijk een wetenschapper was, die ook
jarenlang als hoogleraar aan het seminarie in Warmond verbonden is
geweest, lag zijn hart toch bij de zielzorg. Vandaar ook zijn overstap
naar en benoeming in Soest. Hij wist de parochie vanaf 1851 met zo’n
2900 zielen tot bloei te brengen. Hij liet niet alleen een kerk bouwen,
maar was ook de man achter de komst van de Zusters van Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort naar Soest voor onderwijs en ouderenzorg en
tevens de bouw van het Sint Jozefgesticht (1868), de bouw van de
Bonifaciusschool (1871) als eerste fase van het latere Sint
Jozefgebouw, maar ook de inrichting en uitbouw van het Kerkhof aan
de Dalweg met het nog steeds bestaande poortgebouw (1876).
Hij overleed op 64jarige leeftijd op Tweede Kerstdag 1880 en heeft
veel voor de Soester (katholieke) gemeenschap betekend. Naar hem is
ook in 1911 de huidige Steenhoffstraat genoemd.
1969 Nieuwbouw Petrus en Pauluskerk
Na veel discussie en voorbereiding is in 1968 de uit 1853 stammende
kerk afgebroken. Alleen de toren (eigenlijk verhoogde voorgevel) is
blijven staan. Op de fundamenten is een nieuwe kerk gebouwd welke in
2002 is uitgebreid met een Stiltecentrum en in 2011 met
Ontmoetingscentrum De Sleutel. Bij de ingang van beide hiervoor
genoemde uitbreidingen staat de beeldengroep Petrus en Paulus. Deze
beeldengroep is gemaakt door Zuster Marie-José van der Lee, een van
de Zusters Augustinessen van Sint Monica die haar atelier had in het
klooster van De Stad Gods langs de
weg van Baarn naar Hilversum.
De beeldengroep was ontworpen en
gemaakt voor een van de kerken in
Haarlem. Daarbij zijn de beelden
gegoten door de firma Joosten die
jarenlang in Soest aan de Smitsweg
een bronsgieterij had. Nadat de
beelden in Haarlem plaats moesten
maken zijn deze begin van deze
eeuw in Soest terecht gekomen en
hebben een opvallende plaats bij de
Petrus en Pauluskerk gekregen.
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Meer Bewegen Voor Ouderen

KBO vrijwilligers!
Op 19 november worden de vrijwilligers
bedankt voor hun inzet!
Ik zou hier een pleidooi voor hen willen houden om meer
waardering en respect.
Vrijwillig, het woord zegt het al, zonder moeten of dwang zetten
zij zich in om, in hun tijd, de leden van dienst te zijn.
U beseft niet hoeveel werk er gedaan wordt, hoeveel telefoontjes er
gepleegd worden. Om vervoer te regelen, bezoekjes voor belasting
en verjaardagen. Advies van de ouderenadviseur. Het maandelijks
reisgebeuren te verzorgen. Het Soester Venster iedere maand weer
doen verschijnen, het distribueren en klaarmaken ervan voor de
bezorger. Het bezorgen van het SV en Magazine. De website up to
date houden. Voor de liturgie: de tafels en stoelen klaarzetten,
koffieschenkers regelen, koor vragen, boekjes maken.
Soos: de klaverjassers en bridgers indelen.
Bij vergaderingen in De Klarinet de bar verzorgen.
Dit wordt allemaal gedaan door vrijwilligers! Het zijn ook mensen
en die doen hun best.
Helpt u mee om dit werk leuk te houden?
Bel op tijd af indien u verhinderd bent en mopper niet als het niet
gaat zoals u graag zou willen. Toon begrip en laat uw waardering
blijken.
Dank u wel.
Namens het bestuur,
Gusta Borgts
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Als je ouder wordt heb je al gauw de
neiging om alles een beetje rustiger aan te
doen en dan sluipt er langzamerhand
berusting in. Je slaapt wat langer en, wat veel belangrijker is, je gaat
minder bewegen. En dat is funest voor je lichaam. Want als je niet of
nauwelijks nog beweegt, dan komen er overal pijntjes, die steeds
erger worden.
Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat mensen, die voldoende
bewegen minder vaak dementie krijgen. Bewegen is een uitstekend
middel om stress kwijt te raken en de lichamelijke en geestelijke
gezondheid te verbeteren. Men vermoedt dat beweging de
doorbloeding van de hersenen en de productie van nieuwe
zenuwcelverbindingen stimuleert.
De norm voor voldoende bewegen is vijfmaal dertig minuten per
week. Samen bewegen kan stimulerend werken.
Het is dus de hoogste tijd voor U om daar iets aan te gaan doen.
Die mogelijkheid is er. Al decennia lang!
MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) is geen vereniging maar
gewoon een grote groep dames en heren, die er plezier in scheppen
om samen te bewegen. Op muziek. Elke week kunt U daarvoor
terecht in sporthal Beukendal.
Om 9 uur staat de deur aan de Beukenlaan open voor iedereen vanaf
50 jaar, die eenmaal per week anderhalf uur wil sporten. U kunt dan
terecht om zich om te kleden, een praatje te maken en contacten te
leggen of een potje badminton of tafeltennis te spelen. Om 9.15u
begint een bewegingsprogramma op muziek, geleid door een
deskundig en ervaren trainster. De oefeningen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van o.a. ballen, stokken, gewichten, elastieken en
steps, duren tot 10.00u. Voor de vloeroefeningen zijn matjes
beschikbaar. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te
drinken in de kantine van de sporthal en vanaf 10.15u is iedereen
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vrij om te tafeltennissen of volleybal te spelen tot 10.45u. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd om éénmaal gratis een les bij te wonen.
Voor meer informatie: Math Elissen, T. 035-602 57 55 of via email:
eikenlaan03@gmail.com.

Er zijn voor stervenden en hun naasten
De Luwte Thuis (DLT) biedt hulp en ondersteuning bij terminaal
zieke mensen, met een levensverwachting van
maximaal 3 maanden, die graag tot het eind toe in
hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven.
Veel mensen in hun laatste levensfase hebben
behoefte aan extra aandacht en ondersteuning. Vaak voorziet familie
in die behoefte. Maar wanneer het netwerk klein geworden is of te
belast raakt, is de ondersteuning van goed opgeleide en
gespecialiseerde vrijwilligers een mooie aanvulling op de zorg.
Het is belangrijk dat de medewerkers van ”De Luwte Thuis“ oog
hebben voor het speciale karakter van die laatste levensfase. Dat er
gesproken kan worden over wensen en zorgen als men dat wil, dat
emoties er mogen zijn, en dat er aandacht is voor een goede
afronding van het leven, op ieders eigen manier.
Wat houdt de vrijwillige hulp in?
Vrijwilligers kunnen de zorg voor de terminaal zieke verlichten
doordat zij:
• De zorg voor een dagdeel of een hele nacht overnemen.
• De zieke gezelschap houden of gaan waken, zowel overdag als
’s nachts.
• De mantelzorgers de mogelijkheid bieden rust te nemen, te gaan
sporten, boodschappen te doen enz.

10

Hoe gaat de aanmelding ?
Als aanvullende zorg op de aanwezige mantelzorg noodzakelijk
wordt, kunt u of uw naaste contact met ons opnemen.
Wij maken dan met u een afspraak voor een intakegesprek.
NB: aanmelding kan ook gedaan worden door de aanwezige
professionals, thuiszorginstelling, maatschappelijk werk ziekenhuis
of huisarts, (er zijn geen kosten aan verbonden.)
Onze vrijwilligers
De hulp aan de stervende en de ondersteuning van mantelzorgers
vragen kennis over vaardigheden in het omgaan met de
tegenstrijdige gevoelens van de betrokkenen bij het stervensproces.
Daarom worden de vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en krijgen
ze een gerichte opleiding voordat zij worden ingezet.
De vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige of zware taken.
Onze vorm van hulp is niet ter vervanging van professionele zorg,
maar uitsluitend ter ondersteuning.
Wellicht als u dit heeft gelezen , denkt u dat zou fijn zijn.

Marion Henken, Hospice De Luwte, T. 035-603 94 50

Rebus

w+

-az n+

-fr

k=l+m z+

+k

-v

k=m+t

-kon

Stuur uw oplossing voor 12 november naar
redactiesvkbo@icloud.com
Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot.
Prijswinnaar vorige rebus: Mw. R. Roelants
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Dagtocht 26 november 2019

WIJ NODIGEN U VAN HARTE
UIT VOOR EEN
gezellige kersttocht over de
Utrechtse Heuvelrug
Wij zullen daarbij rijden langs
diverse kastelen.
Tijdens deze tocht wordt u
verwend met koffie met gebak.
Om 17.00u krijgt u een heerlijk
kerstdiner.
Donderdag 19 december 2019
12.45u Vertrek vanaf Med. Centrum en via de opstaproute rijden we
richting Maarn.
14.15u Aankomst bij ’t Vosje Reynaert voor koffie met gebak.
15.00u Vertrek voor een toeristische route over de Utrechtse
Heuvelrug waarbij we rijden langs diverse kastelen.
17.00u Aankomst Restaurant Schimmel, Woudenberg voor het
4-gangen kerstdiner.
•
•
•
•
•

glas runderbouillon met groene kruidenroom
gevogelteragout met fleuron
varkenshaasmedaillons met roomsaus met bijpassende garnituur
kerstdessert
inclusief één glas huiswijn rood of wit

’s Middags Dekselse Pannetjes Terwolde en ’s avonds
koffietafel in Harderwijk

’s Middags bezoek aan Bakkerijmuseum + show
Inschrijfformulier

O Donderdag 19 dec. Kerst middagtocht met Kerstdiner € 59,75
O DAGTOCHT DINSDAG 26 NOVEMBER HATTUM, MET BEZOEK
BAKKERIJMUSEUM KOSTEN € 68,50 MUSEUMJAARKAART MEENEMEN.
Opstapplaatsen
O Medisch Centrum Overhees

O Honsbergen

O Bushalte Zuid-Promenade

O Bushalte Stam/Mariënburg

O 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
T. 035-602 57 03 of verzenden met postzegel naar Betsy Seure, Raadhuislaan 49,
3755 HB Eemnes. Of mailen naar Betsy Seuren KBO-reizen
ecm.seure@ziggo.nl
Bij vragen: Betsy Seure T. 035-531 01 29 of T. 06-29 23 48 78.

20.15u Terug in Soesterberg en vervolgens rijden we naar Soest.

Indien u een dieet heeft dient u dit tijdig op te geven aan Betsy Seure.
Graag naam en tel. familie en/of buren i.g.v. calamiteiten.

Prijs van deze dagtocht € 59,75 per persoon.

Naam:

Tel.:

…………………………………………………………………………………….
12
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Harry Janmaat Bezorgservice
Bestel online!

www.harryjanmaat.nl

//Michel  Rietveld\\  
//Woning  inrichting\\  
Schrikslaan 25
3762 TA Soest
info@harryjanmaat.nl
035-6012687

hans nota optiek
Van Weedestraat 87
3761 CD Soest
Tel. 035-6017120
info@hansnotaoptiek.nl
www. hansnotaoptiek.nl

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
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Makers van
communicatie
colourprint.nl

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

Culinaire ontmoetingsplek voor

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

eetvilla.nl

Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

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

Uitgebreid advies en testrijden
Specialist in (elektrische) fietsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.

Wat uw wensen ook zijn, als ervaren specialist in (elektrische) ﬁetsen
nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van
dienst met één of meerdere proefritten. De (elektrische) ﬁets van uw
keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig

Kom vrijblijvend langs en laat u informeren,
de koffie staat klaar!
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Gallenkamp Pelsweg 1
035-6012857

afgesteld volgens uw persoonlijke wensen/eisen.
Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

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

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

3768 HT Soest - Zuid
www.jaccodebruin.nl
Catering Centraal voor al uw feesten en
partijen,
van kleine
grote!
Catering Centraal
voor altot
uwhele
feesten
en
Catering
Centraal
voortot
al uw
partijen,
van kleine
helefeesten
grote! en
Birkstraat
7, 3768
HB
Soest
partijen,
van kleine
tot
hele
grote!

/ 035 6033333
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
Catering info@cateringcentraal.nl
Centraal
al6033333
uw feesten en
Birkstraat 7,voor
3768 HB
Soest
info@cateringcentraal.nl
/ 035
info@cateringcentraal.nl / 035 6033333
partijen, cateringcentraal.nl
van
kleine tot hele grote!
cateringcentraal.nl

Gallenkamp Pelsweg 1
3768 HT Soest - Zuid
Wij zorgen voor een passende
oplossing,
035-6012857
www.jaccodebruin.nl
voor U op maat gemaakt!

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

cateringcentraal.nl

PASSIESPELEN TEGELEN,
ZONDAG 24 MEI 2020
Het is nog ver weg maar op korte
termijn moeten de toegangskaarten
reeds besteld en betaald worden.
Daarom nodigen wij u nu reeds uit om
in te schrijven voor een dagtocht naar
de Passiespelen op zondag 24 mei 2020. We hebben kaarten in optie
en moeten deze definitief kopen op 2-1-2020.
De reis kost per persoon € 90

Hierbij inbegrepen:

Vertrek uit Soest omstreeks 10.00 uur. Busreis naar Tegelen, lunch
met soep en kroket, Toegang Passiespelen, 1ste rang, bij aankomst
koffie/thee met Limburgse vlaai, pauzedrankje Tijdens de terugreis
ontvangt u een lunchpakket zodat we na de voorstelling gelijk naar
huis kunnen rijden. We zijn omstreeks 20.30u weer in Soest.
U kunt hier nu reeds voor inschrijven en wanneer u een
aanbetaling overmaakt van € 40 bent u definitief ingeschreven.
De rest van de reissom betaalt u na ontvangst, opstapbrief begin mei.
De kaarten moeten nl. vooraf betaald worden. U kunt dit bedrag
overmaken op rek.nr. NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v. KBO Soest,
m.v.v. Passiespelen.
U kunt zich aanmelden bij: Tonny Hilhorst, Draailier 111 Soest en
per post bij Betsy Seure, Raadhuislaan 49 3755HB Eemnes.
Heeft u vragen: Betsy Seure: T. 06-29 23 48 78 of T. 035-531 01 29.
Naam: ……………………………… Plaats: ……………………………
T.: ………………………….
Bij calamiteiten bellen: …………… Dieetwensen: …………………….
…………………………………………………….………………………
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Niet, dat we een zoekertje hadden
ingestuurd, maar puur door het toeval dat
Gerda en ik een afspraak hadden voor een
bezoek op de 8e oktober, en John riep dat hij
er ook naar toe wilde.
Dus, togen we op die dag gezamenlijk naar
Haarzuilens. Daar aangekomen keken we
tegen vrolijke banners aan, en in de verte veel rode en witte
ballonnen. O, zeker een feestje vanmiddag, dachten we.
Bij de receptie aangekomen werd ons meegedeeld dat het kasteel
gesloten was vanwege een 100-jarig bestaan. “Stond op onze site
hoor”. (Alsof we die dagelijks bezoeken).
Nou, niet getreurd, dan gaan we naar Belle! Dus op naar Oud
Zuylen. Een bruidspaar met gevolg stapte wat opzij om ons door te
laten naar de parkeerplaats, en uitgestapt besloten we eerst te gaan
lunchen. Een héél gezellig café, Café ‘Belle’ (hoe kan het anders)
met zicht op de Vecht en een uitstekende kaart.
Verzadigd en verkwikt togen we naar het kasteel, maar…ondanks
het bord ‘OPEN’ aan de poort bleef het voor ons gesloten tot half
vier, vanwege het paar, dat binnen werd getrouwd.
Hoewel dit uitje niet aan de verwachtingen had voldaan, keken we
toch terug op een gezellige dag, met als enige oogst een goedgevulde
maag en een zak ‘geroofde’ tamme kastanjes, die men geloof ik in
Soest ‘makke’ noemt.
Ria Lamé

Vindt u het ook leuk om samen met iemand op stap te gaan, heeft
heeft u nog geen ‘maatje’? Plaats dan een zoekertje in het
Soester venster waarin u kort aangeeft wie u bent en wie of wat u
zoekt. Samen uit… niet alleen gezellig voor uzelf, maar u bezorgt
ook een ander een leuke dag! Zo helpt u mee eenzaamheid voor
uzelf en bij anderen te voorkomen.
15

De cultuurtip
Om een beetje in de sfeer van Allerzielen te blijven, had ik de
volgende cultuurtip bedacht:
De gemeentelijke begraafplaats te Zeist. Een prachtige begraafplaats
te midden van de natuur. Je proeft hier de verstilling.
Ook deze begraafplaats wil ik u niet onthouden: De Kleine en de
Groote. Dit is een begraafplaats midden in Zeist. Niet meer in
gebruik, geldt alleen als monumentaal erfgoed. U kunt een
wandelroute maken langs bekende overledenen.
Mocht het u een beetje teveel van het goede zijn. Ga dan genieten
van de expositie portretten in het Slot Zeist (te zien van t/m 17
november op dinsdag t/m vrijdag: 11.00 - 17.00u, en op zaterdag en
zondag: 13.00 - 17.00u). Uitgekeken?
Daal af naar beneden en ga bij het haardvuur in het restaurant
genieten van een lekker glas. Even tot bezinning komen.
Tot de volgende tip.
Gerda Buis
Slot Zeist museum:
Zinzedorflaan 1, Zeist
T. 030-692 17 04.
Volwassenen € 5,50
Gemeentelijke Begraafplaats Zeist
Woudenbergseweg 46, Zeist
De Kleine en de Groote
Bergweg 21-23, Zeist
Dagelijks geopend van
10.00 - 16.00u.

OC De Klarinet
Klarinet 39, Soest
035-602 31 39

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

Bingo De Klarinet
Vrijdag 8 nov. 14.00u

Bingo
Donderdag 31 okt. 13.30u

Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 12 nov. 12.30u

Hoffmansmodeshow + verkoop
Woensdag 20 nov. 10.00u

Pannenkoeken-inloopmiddag
Vrijdag 29 nov. 12.30 - 14.30u.
Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 3 dec. 12.30u
Bingo De Klarinet
Vrijdag 13 dec. 14.00u
Kerstmaaltijd
Zondag 15 dec. zie info-bord
Kerstoptreden van
Vijverhofkoor
Vrijdag 20 dec. 10.00 - 12.00u
GESLOTEN:
1e en 2e kerstdag
Dinsdag 31 dec. ’s middags
Woensdag 1 jan. Nieuwjaarsdag
Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 7 jan. 14.00 - 16.00u.

Lezing PCOB
Donderdag 21 nov. 14.00u
Warme maaltijd; aanmelden
Woensdag 17 nov. 12.30u
Bingo
Donderdag 28 nov. 13.30u.
€ 5 per kaart, badge / pin € 4,50
Optreden
orkest De Puntenburgers
Dinsdag 3 dec. 14.00u.

www.kbosoest.nl
Het Soester Venster informeert
u elke maand over onze
activiteiten maar de meest
actuele informatie vindt u op
onze website.
Bezoek deze dus regelmatig!

Op vrijdag 27 dec. is er géén
pannenkoekeninloop.

Ria Roelants is onze Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA).
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig, schroom niet en neem
gerust contact met haar op.
Ria is bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 17.00 uur.
T. 035-887 85 63.
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OC Soesterberg
Dorpsplein 18, Soesterberg
0346-35-14-02

Seniorendis
ma/wo/do-avond 17.00u
vrijdagmiddag 12.30u
Deelname na intake aanmelden bij OC Soesterberg.

Filmavond over Indonesië
door Hans Zijlstra
Vrijdag 1 nov. 19.30u
Gratis entree
Mini-rommelmarkt
KADOOTJES
Donderdag 7 nov. 9.30 - 11.30u
Gratis tafel huren maximaal 10 verkoop-tafels
Zondagmiddag-bridge
Soesterberg Bridgeclub
Zondag 10 nov. 13.30 - 16.30u

BAARN
Digitaal Hulpplein
Oranjestraat 84
Donderdag van 9.30 - 12.00u
De Leuning zaal 4.
Tegenwoordig wordt van je
verwacht dat je overweg kunt
met internet. Het digitaal
hulpplein wijst je de weg!

Bingoavond
Vrijdag 15 nov. 19.30u
€ 4,50 / € 5 per kaart
Sinterklaasmiddag met
sinterklaasliedjes; bezoek van
Sinterklaas en optreden door
Hans Vesterink
Vrijdag 29 nov. 15.00u
Entree € 3.15 pin/badge of
€ 3,50 contant

Nuttige telefoonnummers
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS)
(werkdagen 8.30 - 13.30u)
035-602 36 81
Via de ontmoetingscentra De Klarinet, Klaarwater en OC Soesterberg
biedt de SWOS een uitgebreid pakket activiteiten aan, daarnaast kunt
u bij de SWOS terecht voor advies op diverse voor senioren relevante
terreinen. Klusjesdienst / lotgenoten-groepen mantelzorgers dementie.
Hulpdienst Soesterberg
035-609 00 14
(werkdagen 8.30 - 13.30u)
Voor onder andere vervoer per auto naar een van de ziekenhuizen in
de regio, de huisarts, fysiotherapeut of kapper en kleine hand- en
spandiensten in huis of tuin. Ook kleine computerproblemen kunnen
worden opgelost.
E.mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com
Seniorenbus (werkdagen van 9.00 - 17.00u)
Maaltijdvoorziening E-mail: maaltijden@swos.nl
www.swos.nl
Personenalarmering
SWOS
Seniorenalarm
Veilig op stap
Stichting ATA
FocusCura

035-601 91 90
035-588 53 88

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

Zorgloket WMO
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00u)

Pannenkoekeninloop
Zaterdag 30 nov. 12.30 - 14.00u
Naturel pannenkoek € 1,66 /
€ 1,85 spekpannenkoek € 1,80 /
€ 2 per stuk

Keuringsartsen voor rijbewijzen
Rijbewijskeuringsarts, 2 x per maand in Flexplek Soest,
Oostergracht 13-15 Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl
€ 42,50 Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting

Dansavond 55+
Zaterdag 30 nov. 20.00 u
Entree pin / badge € 2,50 /
contant € 2,75.
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035-602 36 81
0228-59 66 40
088-556 33 55
088-356 00 00
030-692 70 50
035-609 31 55
035-602 36 81
036-720 09 11

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

09-28 70 10 55

Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A Baarn of Laanstraat 74 Soest.
Op afspraak € 40. www.regelzorg.nl

088-232 33 00
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06-28 70 10 55

KBO Werkgroepen
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Bankrekening Algemeen en
contributie:

Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com

06-51 89 38 85

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

COSBO
- Theo Stoop
theostoop@kpnmail.nl

035-544 62 99

Betaling reizen:

- Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl

035-601 84 16

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

035-601 38 48

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

035-602 29 69

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

06-44 43 87 67

- Tiny van Schoonhorst,
klaverjassen
tinyvanschoonhorst@hotmail.nl

06-16 86 03 65

Ledenadministratie
Anton Simonis
antonsimonis@casema.nl

035-601 99 20

Liturgie
Bep Koelink
koelink@hetnet.nl

035-601 59 18

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
Piet Roest
jan.rita.roest@ziggo.nl

035-602 09 30

Website
www.kbosoest.nl
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

035-601 06 23

NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn,
REIZEN
Bestuur KBO SSB
Voorzitter
Theo Stoop
theostoop@kpnmail.nl
035-544 62 99
Vice-voorzitter
Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl
035-601 84 16
Secretaris
Ed Heideman
e.heideman@hccnet.nl
035-601 55 56
Penningmeester
Wim van Ruth
van.ruth@kpnmail.nl
035-601 70 97
Bestuurslid
- Gusta Borgts
gborgts@planet.nl
035-601 38 48
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl
06 29 23 48 78
- John Biesaart
035-888 36 57
jbiesaart@icloud.com
Aspirant bestuurslid
- Ruud Boom
rjboom@hotmail.com
- Diana Lewinski
035-601 01 85
- Anton den Ouden
0346-35 35 65
kbossb@xs4all.nl
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Familiebedrijf sinds 1938.

* Uitvaartzorg op maat * Eigentijds *
* Persoonlijk * Vertrouwd *
Dag en nacht te bereiken:

035 - 601 30 86 • 0346 - 351 223
www.smorenburguitvaart.nl

