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Kom 7 dagen gratis sporten en ontdek
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Er is altijd een club bij jou in de buurt! 
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Les feuilles mortes (dode bladeren) 

Het is weer herfst en de dode bladeren vallen weer 
op de grond. Hoe het komt weet ik niet, maar in de 
herfst moet ik altijd aan dit chanson van Yves 
Montand denken. 

Vrij vertaald zingt Yves: ‘Oh ik wilde dat je het zou 
onthouden, de fijne dagen dat we vrienden waren.  
In die tijd was het leven mooier en de zon heter dan 
vandaag, nu de dode bladeren worden opgehaald’. 
Als u op internet bij Google Les feuilles mortes 
intikt dan kunt u het chanson beluisteren, maar ook 
de volledige songtekst met vertaling lezen. 

Het vallen van de bladeren geeft aan dat er weer een 
nieuw seizoen is begonnen. En dat er minder fijne 
tijden aankomen, daar zijn we inmiddels wel achter. 
Van het vet fijne land van de premier is niet veel 
over. In één ding had hij gelijk: vette 
energierekeningen, vette gasprijzen, vette prijzen in 
de supermarkt enz. Fijn is anders. Daarnaast de 
klimaatcrisis, een verschrikkelijke oorlog niet ver 
van ons vandaan, een dreiging van een financiële 
crisis voor velen die met alleen een AOW-tje of een 
uitkering moeten rondkomen. Mocht u door de 
prijsstijgingen in de problemen komen, weet dan dat 
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er meerdere mogelijkheden zijn waarop u geholpen kunt worden.  
Als u informatie daarover zoekt, kijkt u dan op de website van onze 
gemeente of vraag het onze ouderenadviseur Ria Roelants. 

Als bijlage in het septembernummer van Het Soester Venster heeft u 
een enquête aangetroffen met ons verzoek deze in te vullen en aan 
ons te retourneren. Hoewel wij al een aantal ingevulde formulieren 
hebben mogen ontvangen willen wij toch aan degene die het 
formulier nog niet heeft ingevuld vragen dit alsnog te doen. Immers, 
wij als bestuur willen graag weten hoe u het KBO-lidmaatschap 
ervaart. Hoe meer ingevulde formulieren, hoe beter wij ons beleid 
daarop kunnen afstemmen. Het bestuur heeft de inzendtermijn 
verlengd tot 7 oktober a.s. Mocht u niet meer in het bezit zijn van het 
enquêteformulier, dan kunt het opvragen bij onze secretaris Anton 
den Ouden. 

Er zijn in dit nieuwe seizoen weer voldoende activiteiten om aan 
deel te nemen: iedere woensdagmiddag Bridgen en Klaverjassen in 
De Klarinet, iedere derde vrijdag van de maand van 16-18 uur de 
Grijze Borrel in de kantine van de tennisclub LTC Soestdijk aan de 
Schrikslaan en iedere eerste zondag van de maand een lunch in een 
steeds weer wisselend restaurant. Info: Ria Lamé 
Op 25 oktober om 14.00 uur komt Notaris De Visser ons bijpraten 
over het Levenstestament en het Testament in De Klarinet.  
Wat is er leuker en lekkerder om de kou te verdrijven dan te genieten 
van 3 soorten stamppotten? Dat kan als u met onze busreis van 
donderdag 17 november meegaat. En dan is er uiteraard op  
16 december onze Kerstreis. Meer info hierover vindt u in dit 
Soester Venster.
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Eucharistieviering  

HH. Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2, Soest  

DONDERDAG  6 oktober 2022 om  10:00 uur  

Het thema is 

 “Maria bruid van de Heilige Geest” 

 
Voorganger is pastor Wies Sarot m.m.v. cantores o.l.v. Jan Schuring 

Vervoer dient u een week voor de viering aan te vragen bij  
mevrouw J. van den Breemer, T. 035-602 02 06 (’s avonds) 
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TORENSTRAAT 4, SOEST
035 - 602 2417, SOEST@MAKKER.NL

WWW.MAKKER.NL

Wij staan altijd voor u klaar met 
de voor ú beste hooroplossing!
Onze audiciens zijn gediplomeerd en StAr-
geregistreerd. Bij Makker Soest bieden we 
dan ook een professionele hoortest en advies. 
Ontdekken we bij u een verminderd gehoor, 
dan kijken we samen met u naar de voor 
ú beste hooroplossing. U kunt rekenen op 
oprechte hoorzorg in de winkel en op afstand.

Maak nu een afspraak voor een gratis hoortest en vrijblijvend advies!

SOEST HÓÓRT BIJ MAKKER!
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  2-10    Lunchclub 
  6-10  Mariaviering 
21-10 Grijze Borrel 
25-10 Lezing, Notaris De Visser 
  6-11 Lunchclub 
18-11   Grijze borrel 
17-11 Dagtocht Terwolde 
  4-12   Lunchclub 
15-12   Kerstviering 
16-12 Kerstdagtocht 
16-12   Grijze borrel 
19-12   Kerstsamenzijn 
            Soesterberg

Agenda

 
Attentie van de maand   

Elke maand wordt één van 
onze leden bezocht en in het 

zonnetje gezet. 
In oktober is dat 

Mw. S.M. Steijn

 
Nieuwe leden 
Mw. T. Kuier 
Mw. E.A.C.M. Verlaan 
 
Wij heten hen van harte 
welkom. 

Overleden 
Mw. M.M. van Breukelen 
Dhr. L. Hertog 
Dhr. A.L. van Loon 
Dhr. J.W. Schreuders 

Wij gedenken hen in 
dankbaarheid.

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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  Heel Even 

  Heel even 
  nog heel even 
  en alles komt tot rust 
  wordt weer toegedekt 
  om later 
  zijn prille ontluiking te tonen 

  bladeren nemen warme 
  intense kleuren aan 
  het fruit, gerijpt, geoogst  
  wij laten de zomer achter 
  slaan nieuwe paden in 
  op weg naar… 

  oktober 
  jij doet mij heel langzaam 
  bezinnen, verstillen 
  overpeinzen wat was 
  de vreugden, de pijnen 
  al wat het hart binnendrong 

  jou zo ervaren 
  mij doen rijpen 
  zoals jij nu bent gerijpt 
  om straks 
  als na een diepe slaap 
  verkwikt en nieuw te ontwaken 

 
                                   Gerda Buis

Gaat u ook mee? 

Op donderdag 17 november gaat 
onze KBO-reisclub weer een 
gezellig dagje uit. 

Een wat korter tochtje, vanuit 
Soest maken we een mooie 
bustocht richting Terwolde. 

Daar kunt u rond 12:45 uur samen 
met ons genieten van een heerlijke 
stamppot maaltijd.  
Het voor velen onder u reeds 
bekende Brasserie KriebelZ 
serveert ons daar 3 soorten 
stamppot pannetjes. 

We vertrekken rond 10:00 uur 
vanuit Soest op de bekende 
opstapplaatsen en verwachten om 
17:30 uur daar weer terug te zijn. 
Kosten van deze dagtocht  
€ 41,50. 

Aanmelden kunt u bij: 
Betsy Seure, 035-531 01 29, 
ecm.seure@ziggo.nl of bij: 
 
Tonny Hilhorst, 035-602 57 03 
tonnyhilhorst@hotmail.com 
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         Natte dokterstas 
        Leo Weusten, huisarts

Natte dokterstas 
Ik was op weg naar een oude zieke dame. Regen teisterde de stad, en 
het verpleeghuis waar ik wezen moest was per bolide niet bereikbaar 
door een evenement vlakbij. Hierdoor was de centrale verkeersader 
versperd. Aangezien google maps hier weinig van snapte, liet ook ik 
mij foppen. Na meerdere verkeerde afslagen besloot ik m’n auto dan 
maar te parkeren, wetende dat ik dan nog een aardig stukje met de 
benenwagen moest om mijn bestemming te kunnen bereiken. En dat 
door de intussen aangezwollen regen. 

Hijgend, bezweet en ook nat van de koude regen arriveerde ik bij 
m’n geduldig wachtende patiënt. Omdat ik al veel te veel kostbare 
tijd verloren had door logistieke pech, haastte ik mij, na de dame te 
hebben beoordeeld vanaf haar kamer de trappen af. In de sluis 
beneden drukte ik de deurcode in om naar buiten te kunnen, maar…   
Die code was fout! Kennelijk had ik ‘m verkeerd onthouden, of was 
ie intussen gewijzigd! 

Tot mijn verbazing, om niet te zeggen ergernis, leek ik te zijn 
opgesloten in dit ouderen-heim. Het leek wel een gevangenis! 
Gelukkig was een deur aan het einde van een smal gangetje niet 
volledig in het slot getrokken. Vergeten, waarschijnlijk door een 
medewerker. Ik ‘ontsnapte’, en kon mijn geluk niet op toen ik even 
daarna - in de regen - buiten stond! Althans, ik bleek nog wel even 
over een manshoog hekje heen te moeten klauteren. Ik had geen 
keus. Ik keek schichtig om mij heen, en als een dief in de nacht 
ontsnapte ik. Weliswaar met intussen nat geworden schoenen, broek 
en dokterstas.  

Wordt vervolgd op pag. 8 
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En plots bedacht ik me dat mijn gevoel opgesloten te hebben gezeten 
wel eens overeen zou kunnen komen met dat van bewoners die zich 
deze vrijheidsberoving dagelijks moeten laten aanleunen.  
Dement, en dan ook nog gevangen zitten… 
Ik startte peinzend mijn auto, op weg naar de volgende patiënt.

BOEKENTIP

HOOP VOOR HET LANDHUIS/ANNE JACOBS 
 
Het verhaal speelt zich af in de jaren 90 en 
volgt Franziska, een pasgetrouwde vrouw, en 
haar klein- dochter Jenny, een jonge vrouw die 
een nieuw begin probeert te maken. 

Franziska is uit het grote huis verhuisd naar een 
kleiner huis op hun landgoed Dranitz. 

Na een aantal bewogen jaren in het landhuis 
probeert Jenny er een restaurant te openen. 

Werkzaamheden in de kelder zorgen voor een vondst die Franziska 
confronteert met het verleden en geheimen die mogelijk met haar 
zus te maken hebben. 

Bezoek regelmatig onze website www.kbosoest.nl 
U leest daar de laatste actuele ontwikkelingen en veel 
interessante nieuwtjes.Reizen
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volgt Franziska, een pasgetrouwde vrouw, en 
haar klein- dochter Jenny, een jonge vrouw die 
een nieuw begin probeert te maken. 

Franziska is uit het grote huis verhuisd naar een 
kleiner huis op hun landgoed Dranitz. 

Na een aantal bewogen jaren in het landhuis 
probeert Jenny er een restaurant te openen. 

Werkzaamheden in de kelder zorgen voor een vondst die Franziska 
confronteert met het verleden en geheimen die mogelijk met haar 
zus te maken hebben. 

Bezoek regelmatig onze website www.kbosoest.nl 
U leest daar de laatste actuele ontwikkelingen en veel 
interessante nieuwtjes.Reizen
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Lezing (Levens)testament  
door Mr. A. de Visser, notaris te Soest 

Dinsdag 25 oktober zal mr. De Visser nader ingaan op het nut van 
een testament, zodat je zaken goed en duidelijk zijn geregeld in 
geval van overlijden. 

Maar ook het levenstestament wordt door hem nader toegelicht; wat 
als je niet meer wilsbekwaam bent. 
Het is goed om na te denken wie voor je belangen op moet komen en 
zaken regelen, mocht je met het ouder worden daartoe niet meer in 
staat zijn, zowel op financieel als ook op medisch gebied. 
Tijdens de pauze wordt u ruim in de gelegenheid gesteld tot het 
indienen van vragen. 

U bent van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen in 
Ontmoetingscentrum De Klarinet. 
Aanvang: 14:00 uur. Zaal open 13:30 uur. 
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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 
 

René van Hal

In de rubriek Soest in Beeld belichten we telkens een pand of 
persoon uit Soest  met een bijzondere historie. Deze keer een 
bijzondere gebeurtenis. 

OLIFANTEN IN DE BOSSEN VAN SOEST 

Politie maakt jacht op ontsnapte olifanten. 

Bijgaande foto is in september 
1990 in Soest gemaakt. In de 
bossen van Soest werd gezocht 
naar enkele ontsnapte olifanten. 
Ze waren niet ontsnapt uit de 
Dierentuin in Amersfoort maar bij 
Exotische-dierenhandel Van den 
Brink aan de Den Blieklaan. Op 

zondagmorgen 7 september waren in alle vroegte 7 olifanten aan de 
wandel gegaan. De buurtbewoners keken vreemd op natuurlijk, maar 
waren wel gewend dat er af en toe bijzondere dieren hun vrijheid 
opzochten. Een zebra, een bison en andere soorten stapten wel eens 
door hun tuin heen. 

De familie Van den Brink had na de WO II in Alphen aan den Rijn 
Avifauna, een vogelpark, opgericht als onderdeel van hun 
onderneming in de handel van exotische dieren. Toen er in de jaren 
’50 liquiditeitsproblemen ontstonden, moesten ze noodgedwongen 
Avifauna verkopen aan de gemeente, die het doorverkocht aan het 
Van der Valkconcern, die het nog steeds in eigendom heeft.  
Het gezin verhuisde naar Soest, naar villa Anna-Marie aan de 
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Soesterbergsestraat (op de plek waar nu het appartementencomplex  
staat). Ze gingen door met een handelsbedrijf en namen het initiatief 
om in Soest op deze plek ook een vogelpark te beginnen. Door het 
overlijden van de heer Van Den Brink is dit plan niet gerealiseerd en 
is de handelsonderneming in 1957 verhuisd naar de Den Blieklaan.  

Dierenhandel leverde in de jaren ’80 natuurlijk veel discussie op. 
Toen in 1990 een bouwvergunning voor nieuwe stallen o.a. voor 
olifanten werd aangevraagd, kreeg de familie daar geen toestemming 
voor. Ook een struisvogelfokkerij als alternatief kreeg onvoldoende 
steun, zodat de handelsonderneming uit Soest vertrok. 

Jacht op olifanten door de Soester politie is dus eenmalig geweest. 
Al in de directe omgeving werden 4 van de 7 ontsnapte olifanten 
door hun oppassers weer naar huis geleid. Verder werd 1 olifant 
gevangen bij het pompstation aan de Den Blieklaan en één olifant bij 
de Sparrenlaan. De laatste (de jongste) olifant maakte een langere 
wandeling door de Soester bossen en is aan de A28 in Soesterberg 
uiteindelijk gevangen nadat ze verdoofd was met een geweerschot 
door een opgeroepen dierenarts. In totaal werden volgens het verslag 
in de Soester Courant 20 politieagenten, marechaussees en 
spoorwegpolitieagenten ingezet, werd het treinverkeer rondom Soest 
stil gelegd en ook de A28 afgesloten. Een hele operatie dus. 

Soest, Villa Anna Marie, Soesterbergsestraat

13

Zijn dromen bedrog? 
Vannacht heb ik een droom gehad, je wilt het niet weten! 
Willem Alexander las de troonrede voor, en ik viel van mijn stoel! 
De regering had besloten om het roer totaal om te gooien. Nee, in de 
zorg mocht er niemand meer bij, want de kosten lopen volledig uit 
de pas, vertelde Willem. 
Maar… de verplichte registratie zal worden afgeschaft, met als 
verwacht resultaat: 

✓ De huisartsen hebben meer tijd voor de patiënt; 
✓ Studenten vinden het beroep weer interessant; 
✓ De GGZ kan weer tijd maken voor jeugd- en psychiatrische 

zorg; 
✓ Meer handen aan het bed; men hoeft alleen nog maar over 

patiënten te rapporteren; 
✓ Helaas worden veel ambtenaren bij het CAK overbodig, 

maar die kunnen hun controlerende functie goed inzetten 
door zich om te scholen tot politie-agent of rechercheur; 

✓ Een jaartje backpacken na de studie wordt moeilijk in deze 
crisistijd, maar wat is mooier dan een jaartje dienstverlening 
in de zorg! 

Ik werd wakker en besefte: helaas, het was maar een droom! 

                                                                                           Ria Lamé
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De culturele tip van de maand: 

Schatten uit het oude Armenië 
Het verhaal waarin de 5.000 meter hoge berg Ararat, nationaal 
symbool van Armenië niet kan ontbreken. 

Aan de hand van archeologische voorwerpen wordt u 
meegenomen naar de vroegste geschiedenis van 
Armenië. 
De objecten die te zien zijn bestrijken een onmetelijke 
periode. Wel miljoen jaren geleden zwierven er mensen 
als jager-verzamelaars rond. 
De expositie laat dan ook voorwerpen zien uit de 
bronstijd van het koninkrijk Uratu. 3400-600 voor Chr. 
Tijdens de regeerperiode van koning Trdat III trad het 

christendom in (287-330 na Chr.). 

Topstuk is wel een reliek met hout fragment van de Ark van Noach. 
Het verhaal gaat dat na het zakken van het water, na de zondvloed, 
de ark op het gebergte van de Ararat gestrand zou zijn. 

Kortom, ik denk dat deze tentoonstelling zeker een reis naar Drenthe 
waard is. 
Ook als men iets meer over het vroeg Christendom aan de weet wil 
komen. 

Drents Museum 
Brink 1, Assen. 
Open van dinsdag t/m zondag van 10:00-18:00 uur. 

                                                                                            Gerda Buis
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Op weg naar het nieuwe normaal
Zelf als het kan, thuis als het kan en 
digitaal als het kan. Dat moet de nieuwe 
standaard worden in de ouderenzorg. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om 
beeldbellen met de wijkverpleegkundige 
in plaats van een bezoekje aan huis. Een 
robotje dat iemand herinnert aan het 
innemen van medicijnen. Of een sensor 
die alarm slaat als iemand valt. Zulke 
digitale oplossingen moeten de kwaliteit 
van de zorg verbeteren en zorgverleners   

                                          ontlasten.  

Meer vraag en tekort personeel  
Verschillende partijen binnen de ouderenzorg werken samen in het 
nieuwe programma WOZO. De ouderenzorg moet volgens hen 
veranderen om in de toekomst aan te blijven sluiten op de wensen 
van ouderen. Ook het tekort aan personeel en de stijgende 
zorgvraag maken veranderingen nodig.  

Meer thuis en eigen regie  
Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, 
ideeën en projecten. Minister Helder voor Langdurige Zorg en 
Sport gaf hiervoor maandag 4 juli het startschot. In de komende 
jaren worden de plannen uitgewerkt en uitgevoerd. Het geld dat 
het kabinet voor het programma uittrekt, gaat onder andere naar 
het bouwen van geschikte woningen. Maar ook naar oplossingen 
om mensen meer zelfredzaam te maken.  

Bron: open.overheid.nl
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         KERSTREIS 
         VRIJDAG 16  
    DECEMBER 2022 
 

Wij nodigen u van harte uit voor een toeristische bustocht naar 
Bennekom. In Bennekom brengen we een bezoek aan het Kijk- en 
Luistermuseum. 

U wordt verwend met koffie of thee met gebak in het Kijk- en 
Luistermuseum. Om 17:45 uur kunt u gaan genieten van een heerlijk 
kerstdiner bij Restaurant Schimmel in Woudenberg. 

12:45 uur   Vertrek vanaf Medisch Centrum Overhees en via  
        verschillend opstapplaatsen rijden we richting Bennekom. 

17:45 uur   Aankomst restaurant Schimmel, Woudenberg voor   
  het 4 gangen Kerstdiner. 

• Boerenpaté met cumberlandsaus 
• Glaasje kippenbouillon met kerrieroom 
• Varkenshaasmedaillons met roomsaus met diverse 

aardappelen, groenten en gemengde salade 
• Kerstdessert. 

21:45 uur Terug naar Soest (Medisch Centrum Overhees). 

Prijs van deze dagtocht bedraagt € 72,50 per persoon. 
Dieetwensen tijdig melden bij Betsy T. 06-29 23 48 78

Soest-Soesterberg-Baarn
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INSCHRIJFFORMULIER 
KBO Kerstdagtocht 16-12-2022. 

Vertrek 12.45 uur Med. Centr.Overhees en daarna 
naar de andere opstapplaatsen. Tijdstip volgt later. 
Terug omstreeks 21.45 uur. 
Dagtocht naar Bennekom en Woudenberg.          
Koffie of thee met gebak en kerstdiner. 

Opstapplaatsen
Graag de door u gewenste 

opstapplaats aankruisen!

O Bushalte 
Dalweg,woonh.zijde

O Bushalte Zuid-
Promenade

O Honsbergen

O Bushalte STAM/
Mariënburg

O Dalweg voor het 
zwembad

O Medisch 
Centrum 
Overhees

O Bushalte Station 
Soestdijk

O De Drie Eiken 
Soesterberg

O

Uw gegevens Graag invullen

Naam Naam

Adres Adres

Postcode/woonpl.  Postcode/woonpl.

Mailadres: Mailadres

Tel.nummer: Tel.nummer

Te bellen bij calamiteit (naam en telefoonnummer)
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Verslag dagtocht van 8 september 2022 
Varen met Bommelervaart en bezoek aan Den Bosch. 

Op 8 september zijn we met een volle bus 
vanuit Soest vertrokken richting Hurwenen. 
Hier hebben we in een prachtig aan de Waal 
gelegen restaurant van koffie met gebak 
genoten. We hadden hier een prachtig uitzicht 
over de Waal. Het weer begon nogal 
regenachtig maar bij de eerste stop was het al 
aardig droog.  
Vanuit Hurwenen zijn we via een mooie route 
langs het water doorgereden naar Sleeuwijk. 

Hier lag de rondvaartboot Princehof al klaar om ons aan boord te 
nemen. We hebben een fantastisch mooie route gevaren. Tijdens de 
vaartocht kregen we de lunch aangeboden en konden wij genieten 
van de mooie omgeving. Zo zagen we slot Loevestein vanaf het 
water.  
Na de vaartocht zijn we doorgereden naar Den Bosch. Hier was 
iedereen vrij om iets te ondernemen. Men kon de kathedraal 
bezoeken, de winkelstraat inlopen of lekker op een gezellig terrasje 
gaan zitten. Iedereen heeft hier op zijn eigen manier van genoten. De 
tijd vloog voorbij. 
Vanaf De Bosch zijn we via een toeristische route verder gereden 
naar Nistelrode waar bij restaurant Maxend een heerlijk diner werd 
opgediend. Voldaan vertrokken we hier weer richting Soest. 
Het was een hele mooie en gezellige dag voor iedereen. 

                                                                                     Betsy Seure
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VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR 

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

Zicht krijgen op uw bankzaken 
De laatste maanden stijgen de kosten van energie en 
levensonderhoud gestaag en soms heel snel. De inkomsten van veel 
mensen blijven achter. Het gevolg kan zijn, dat mensen in financiële 
problemen komen.  

Soms kan men gebruik maken van een toeslag of een andere manier 
van ondersteuning. Maar welke dan? En hoe moet je die aanvragen?  

Op de website https://geldfit.nl kunt voor dergelijke vragen terecht. 
Wilt u liever een medewerker spreken, dan kunt u bellen met  
T. 0800 - 8115. 
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55+ FESTIVAL: EEN GEZELLIGE ONTMOETINGSMIDDAG 
Na 2 jaar onderbreking vanwege COVID-19 was er dit jaar weer een 
uitgebreid programma samengesteld voor de jaarlijkse Gildefeesten. 
Gedurende 10 dagen worden tal van activiteiten georganiseerd 
rondom het Koningsschieten door de gildebroeders van het Groot 
Gaesbeeker Gilde. Op maandagmiddag 29 augustus was de 
accommodatie op het gildeterrein De Blaak vrijgemaakt voor het 
55+ Festival.  

Al even na enen kwamen de eerste bezoekers naar het feestterrein 
om een goed plekje uit te zoeken in de zaal en plaatsen vrij te 
houden voor bekenden. Het programma zou pas om 14:00 uur 
starten, maar tevoren was er koffie of thee. Gezien de warmte stond 
er ook water op tafel.  

Na het openingswoord door de ouderman van het Gilde, Kees 
Wantenaar, de presentatie van het nieuwe Koningspaar Eric Borgts 
en Ria Kok werden de aanwezigen welkom geheten door Yvonne 
Dijkhuis, namens het COSBO. Het gilde werkt al jarenlang samen 
met het COSBO bij de organisatie van dit feest voor de “oudere” 
Soester. 

The Old Man’s Pleasure 
Band zorgde voor het eerste 
deel van het muziekfestival 
op deze middag. Zij namen 
ons mee naar de jaren ’50 en 
’60 met muziek van o.a. Fats 
Domino. Muziek waarop de 
dansliefhebbers al snel de 

dansvloer vulden. Zangeres Eeke vermaakte ons met 
Nederlandstalige hits. Zij zong de bekende liedjes natuurlijk niet 
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alleen, ze kreeg massaal bijval.The Murphy Jets zorgden voor de 
afronding van de muzikale reis door de jaren heen. 

Centraal stond ontmoeten. Daar was alle ruimte voor, want sommige 
had je al jaren niet meer gesproken. Daarnaast werden we 
getrakteerd op drankjes, zoals een advocaatje met slagroom, hapjes 
en afsluitend een broodje met koffie. 

Gezien alle reacties een zeer geslaagde middag. Wie kijkt er alweer 
niet uit naar 2023? 

Een stukje historie 
In 1960 heeft het gilde voor de eerste maal het Koningsschieten 
weer (her)ingevoerd. Vanaf 1973 wordt dit een meerdaags 
evenement. In 1981 wordt voor de ouderen (toen nog bejaarden 
genoemd) een aparte middag georganiseerd met kaarten, een 
spelletje, een quiz of film, en muziek. In het kader van het 
Landjuweel in 1987 is er voor de eerste maal sprake van een 
seniorenmiddag met artiesten. Verschillende bekende artiesten 
traden op zoals plaatsgenoot Conny Vink, Vader Abraham,  
Arne Jansen, Dennie Christian. In het kader van het Europees Jaar 
voor de Ouderen in 1993 is samenwerking gezocht met de COSBO, 
de gezamenlijke seniorenbonden. Die samenwerking is nog steeds 
de basis voor deze speciale middag, die de laatste jaren is 
omgedoopt tot 55+-Festival. 
                                                                                       René van Hal

Oplossing rebus; pagina 28

REBUS
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hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

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

Gedrukt en wel!
colourprint.nlcolourprint.nl
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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

Oplossing sudoku pag. 28

SUDOKU



24

Lidmaatschap aanmelden 

Wilt u ook lid worden van KBO Soest-Soesterberg-Baarn? Maak dan gebruik 
van onderstaand formulier en stuur dit op aan  
Dhr. A. Simonis, Gerrit van der Veerstraat 89, 3762 XK Soest.  
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op! 
N.B. Bij het opgeven van een nieuw lidmaatschap met vermelding van de 
persoonlijke gegevens en uw bankrekeningnummer, plus het aankruisen van 
de voorwaarden, gaat u ook akkoord met de automatische incasso van het 
lidmaatschapsgeld. 

Uw voordelen: 
• Jaarlijkse bijdrage maar € 25 per jaar en € 40 per jaar voor 2 personen op 

hetzelfde adres 
• Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen 
• 10 x per jaar ledenmagazine KBO/PCOB en ons informatieblad Soester 

Venster 
• Activiteiten, cursussen en bijeenkomsten dichtbij huis 
• Ondersteuning en adviezen door onze vrijwillige ouderenadviseur (voa) 

op belangrijke gebieden zoals zorg, inkomen, veiligheid en mobiliteit 
• Mogelijkheid tot vrijwilligerwerk in uw eigen omgeving 
• Hulp en advies via de Unie KBO servicelijn 
• Collectieve zorgverzekering 
• Exclusieve kortingen op producten en diensten via KBO/PCOB voordeel 
• Vertrouwd raken met de digitale wereld via de KBOtablet 
• Uitgebreide informatie op diverse terreinen via de website. 
………………………………………………………………………………. 
Aanmeldformulier 
Naam   ……………………………………………………………………….. 
Geboortedatum  ……………………………………………………………………….. 
Geslacht  ……………………………………………………………………….. 
Straat + huisnummer ……………………………………………………………………….. 
Postcode + plaats ……………………………………………………………………….. 
E-mailadres  ……………………………………………………………………….. 
Telefoon  ………………………………………………………………………. 
IBAN   ………………….. 

                Ik ga akkoord met het huishoudelijke reglement en de automatische incasso van het 
                lidmaatschapsgeld.
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Agenda SWOS OC Soesterberg  
wo. 19 okt thema praatje, plaatje, bakkie   14.00 uur 
do. 20 okt modeverkoop Hoffmans    10.00 uur 
vr. 21 okt bingo           19.30 uur 
za. 22 okt dansen      20.00 uur 

do. 03 nov training dementievriendelijk   09.30 uur 
do. 10 nov mode uitverkoop Meijssen   10.00 uur 
za. 12 nov Zonnebloem middag    nnb 
wo. 16 nov thema praatje, plaatje, bakkie   14.00 uur 
vr. 18 nov bingo           19.30 uur 
za. 26 nov pannenkoekeninloop    12.30 uur 
za. 26 nov dansen      20.00 uur 
vr. 16 dec bingo           19.30 uur 
ma. 19 dec concert Vallende traan    10.00 uur 
wo. 21 dec thema praatje, plaatje, bakkie   14.00 uur 
 

SWOS Ontmoetingscentrum Klaarwater 
Wiardi Beckmanstraat 475, Soest 

Extra Ac)viteiten:  Oktober 2022 

Do.    6 okt.    Voorlezen speciaal verhaal + Taart eten                   14.00 
uur 
                    (aanmelden)  
Wo. 12 okt.  Diepeveen Ondermode verkoop                         9.30-12.00 uur 
Do.  13 okt.  Informatie uur cursus Levensverhaal schrijven;       10.00 uur 
                     graag aanmelden 
Do.  13 okt.   PCOB lezing                                                             14.00 uur 
Wo. 19 okt.  Lunch: alleen via aanmelden                                     12.30 uur 
Wo. 19 okt.  Training Goed omgaan met Dementie                       14.00 uur  

Grijze borrel


Vrijdag 21 oktober om 16:00 uur in de kantine van de tennisclub 
LTC Soestdijk aan de Schrikslaan 1 Soest.Aanmelden niet nodig.
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Wildenburglaan 9, Baarn 
Tel.: 035-542 92 25 

www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl 
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Wildenburglaan 9, Baarn 
Tel.: 035-542 92 25 

www.dewildenburg.nl 
info@dewildenburg.nl 
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 Nuttige telefoonnummers
 
Huisartsenpost Soest (Eemland)                    085 773 11 00 
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)                088 130 96 10
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS) 
(werkdagen 8:30 - 13:30u)                   035-602 36 81 
Hulpdienst Soesterberg  035-609 00 14
(werkdagen 8:30 - 13:30u) 
E-mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com
Maaltijdvoorziening E-mail: maaltijden@swos.nl              035-588 53 88 
www.swos.nl
Meander ziekenhuis Amersfoort                033-850 50 50
Rode Kruis Vrijwilligerscentrale                035-603 11 19
Seniorenbus - Soest/Soesterberg 
(werkdagen van 9:00 - 17:00u)                035-601 91 90 
Seniorenbus Baarn (werkdagen 9:00 - 16:00u)                035-542 11 29 
Steunpunt Mantelzorg  035-609 31 55 
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 loket Soest                                                                     035-609 3155 
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10:00 - 12:00u)  035-602 36 81

Keuringsartsen voor rijbewijzen
H.G. Sandelowsky,                06-242 035 35 
Eemnes: Hasselaarlaan 58A 
Soest: De Rank, Soesterbergsestraat 18  
Keuring op afspraak binnen één week 
Kosten € 40.               
Baarn: Mw. E.A.M. Droog,                              085-065 00 05 
OC De Leuning 
Kosten € 50.
Zeist: R.J. Kaarsgaren, 06-287 010 55 
Wijkservicepunt De Clomp 19-04,                               
Zeist-West: bellen voor afspraak dinsdag en vrijdag.  
Keuringen op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten € 50.                                         
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    Bankrekening Algemeen en   
     contributie:
     NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.  
     KBO Soest - Soesterberg - Baarn

     Betaling reizen
     NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v. 
     KBO Soest - Soesterberg - Baarn     
     REIZEN

     Bestuur KBO SSB
     Voorzitter 
     Yvonne Dijkhuis  
     yvonnedijkhuis@hotmail.com  
     06-19 62 54 25

     Vice-voorzitter 
     Paul Sparnaaij  
     gon.paul@kpnmail.nl  
     035-601 06 23

     Secretaris
     Anton den Ouden    
     kbossb@xs4all.nl  
     0346-35 35 65

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

     Bestuurslid 
     - John Biesaart  
        jbiesaart@icloud.com  
        06-20 03 50 08 
     - Ria Lamé 
       lame@xs4all.nl  
       035-602 87 26  
      - Betsy Seure
       ecm.seure@ziggo.nl
       06-29 23 48 78 

     Oplossing sudoku: 5786 
     Oplossing rebus: Het was een  
     lange hete zomer!  
   

KBO Werkgroepen
Belastinghulp 
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com                            06-51 89 38 85

COSBO
- Yvonne Dijkhuis       035-602 75 04 
- Anton den Ouden       0346-35 35 65 
- Paul Sparnaaij       035-601 06 23

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
- Yvonne Landman, klaverjassen      06-12 94 24 44 
  Yvonlandman@gmail.com

 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
Paul Sparnaaij 
gon.paul@kpnmail.nl                         035-601 06 23

Website 
www.kbosoest.nl 
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl               035-601 06 23
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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 |
Priv ébijeenkomsten

katholieke
bond van

senioren

Afdeling Soest - Soesterberg - Baarn

SOESTER VENSTER
ju l i  2019


