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Uw matras weer schoon en fris
Verwijdert huisstofmijt en geuren
Professionele reiniging bij u thuis
Desinfectie met UVC licht
Milieuvriendelijke reiniging
Tevens mogelijkheid tot verwijdering van alle organische
vlekken zoals urine-, transpiratie- en bloedvlekken
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boot, camper, caravan, vakantievilla
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Keuzes maken
Bij het invullen van een enquête kreeg ik de
vraag ‘heeft u wel eens spijt gehad van een keuze
die u gemaakt heeft?’ Wie niet dacht ik en vulde
‘ja’ in. Nu waren het multiple-choice vragen waar
je alleen maar op kon antwoorden met ja, nee of ik
weet het niet. Dus de volgende vraag was ‘en wat
heeft u toen gedaan’ waarop je kon antwoorden:
niets of actie ondernomen om keuze terug te
draaien of weer ik weet niet. Nu is het zo dat er
sommigen momenten in je leven voorkomen dat je
inderdaad een verkeerde keuze maakt en er niet op
terug kan komen. Neem bijvoorbeeld de laatste
Tweede Kamerverkiezingen. In mijn omgeving zijn
er heel wat mensen die achteraf tot de conclusie
zijn gekomen dat ze toch op de verkeerde partij
hebben gestemd. Een keuze die niet terug te
draaien valt. Ja over 4 jaar, maar dat is toch nog ver
weg. Dus mijn antwoord was ‘niets’.

Postadres KBO-afdeling

Soest - Soesterberg - Baarn
Postbus 139, 3760 AC Soest

Het e.v. magazine verschĳnt
op 28 september
Kopij voor het Soester
Venster vóór 17 september
aanleveren.
aan:
redactiesvkbo@icloud.com of
Inspecteur Schreuderlaan 174
3761 ZB Soest.

De vraag heeft mij toch wel aan het denken gezet
en ik kwam tot de conclusie dat je je hele leven
keuzes maakt, soms ook moet maken. Het begint al
wanneer je een middelbare schoolopleiding moet
kiezen. Een keuze die na je basisschool meestal
snel voor je gemaakt werd. Vaak geen keuze dus.

Maar daarna studeren of werken of werken en studeren? Daarna de
keuze voor een baan, trouwen, huis kopen, vriendschappen aangaan
of verbreken enz.
Lid worden van onze KBO is een keuze die velen van u gemaakt
hebben en waar wij natuurlijk erg blij mee zijn, maar wat ons wel
een beetje verdrietig maakt is dat het voor jonge senioren blijkbaar
toch moeilijk is om uw voorbeeld te volgen. Zoals eerder vermeld is
een Werkgroep Ledenwerving bezig uit te zoeken welke drempels er
voor jonge senioren zijn om voor onze KBO te kiezen. Wij gaan een
aantal jonge senioren, die al wel lid zijn van onze afdeling,
benaderen om met ons mee te denken en te praten. Het kan
natuurlijk ook zo zijn dat u denkt ‘wel, ik heb ook nog wel een paar
ideeën’. Goede keuze als u ons dit wilt laten weten.
De Werkgroep Ledenwerving, bestaande uit John Biesaart,
Anton den Ouden, Ria Lamé en ondergetekende, ziet uw reactie
graag tegemoet. Het lijkt misschien wel ver weg maar volgend jaar
16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, moeten we weer een
keuze maken. In september presenteren de meeste partijen hun
verkiezingsprogramma.
Wij gaan kijken wat ze in petto hebben voor onze senioren, en zullen
u tijdig informeren.Niet om een stemadvies te geven, want die keuze
is volledig aan u!
Nog een keuze: ons bestuur heeft ervoor gekozen om op dinsdag
28 september a.s. een gezellige ledenmiddag te organiseren mede in
verband met de viering van het 35-jarig bestaan van onze afdeling.
Verderop in dit Soester Venster meer informatie.
Wij hopen dat u tegen die tijd de keuze heeft gemaakt om te komen.
Tot dan!
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Eucharistieviering
bij de opening van het seizoen 2021-2022
HH. Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2, Soest
DONDERDAG 16 september om 10:00 uur

Het thema is “Wees lief voor elkaar”

Celebrant is pastor M. Meneses m.m.v. cantores o.l.v. Jan Schuring
Wij verzoeken u om u van te voren aan te melden bij ons
Parochiesecretariaat T. 035-601 13 20 / secretariaat@marthamaria.nl
Vervoer dient u een week voor de viering aan te vragen bij
mevrouw Joke van den Breemer (in de avonduren),
T. 035-602 02 06
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Warme momenten
door: Gerda Buis
We zijn het zomergevoel alweer een beetje aan het afronden.
Nog even en mist en regenvlagen, koude nachten doen hun intrede.
Nu niet aan denken. Laten we die laatste zomerse dagen nog maar
even koesteren. Nagenieten van dat heerlijke plekje met de camper,
de mooie fietstochten, en het simpelweg lekker luieren in tuin of op
balkon.
Mijmeren over al die mooie momenten vol warmte die ons deze
zomer ten deel zijn gevallen.
Nee, ik moet nog even wachten voor ik aan mijn echte ‘vakantie’
toe ben.
Voor mij dan geen ‘warmte momenten’?
Zeker wel. Doch ik heb deze zomer ook ervaren dat warme
momenten soms een heel andere lading hebben. Warmte wordt niet
alleen veroorzaakt door de zon die uitbundig op ons neer daalt.
Warmte, intense warmte, dat leven, intens leven heet. Die heldere
vlam van leven, als een onzichtbare vlam in ons.
Ik behoefde niet ver, niet lang te zoeken om die warme bron te
herkennen.
Laat ik u deelgenoot maken.
Al bijna vijftig jaar ben ik bevriend met, ik mag wel zeggen mijn
zielsverwanten die een heerlijk stekje aan de Lek bewonen. Nu alles
weer wat versoepeld is, nodigden zij mij een paar dagen bij hen uit.
Wat had ik er zin in te mogen vertoeven in hun paradijsje waar
vogels volop kwinkeleren, bijzondere kipjes vrijuit ronddartelen in
een uitgestrekt stuk natuur. Hoe bevoorrecht voelde ik mij, hier een
paar dagen te zijn.
Heel gewoon genieten. Fietsen langs de Lek, die zich ondanks de
hoge waterstand, van zijn liefelijke kant liet zien. Heerlijk op hun
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veranda, starend naar dat
prachtige landschap.
Idyllisch zult u zeggen.
Omgeven door zoveel warmte.
In zekere zin wel. Maar ook
heel confronterend. De man
van mijn vriendin had een jaar
geleden een hersenbloeding.
Deze altijd zo sterke man,
volop in de running was
gedoemd om afhankelijk te
zijn van zijn vrouw. Hier
worstelde hij mee. Hij kon
zijn nieuwe identiteit niet accepteren. Zo afhankelijk wilde hij niet
zijn. Deze frustratie uitte zich in enorme boosheid. Geschokt keek ik
deze lieve vriend aan. Ik voelde zijn pijn diep van binnen.
We hadden het toch over warmte? Waar dan?
Zo dichtbij. Hun liefde tot elkaar was niet gebroken door dit
lichamelijke verlies.
Haar geduld, respect voor haar man, straalde zoveel warmte uit.
Het kalmeerde hem in zijn strijd zich toch volwaardig te voelen.
Deze warmte, deze levensvlam, was voor mij zo voelbaar, en ik
wist, ‘je kunt de zon zoeken, maar kijk echt, en je ziet hem zo
dichtbij in die kleine alledaagse pareltjes, die onbaatzuchtige liefde
heet’.
Wat heb ik veel geleerd, daar op dat stekje aan de Lek. Wat een
warmte heb ik mogen ondervinden.
Warmte die ik u de komende maand van harte gun.

5

HET SEIZOEN GAAT
WEER BEGINNEN!

Op zoek naar warmte
op zoek naar de zon
waar vind ik die
omarmt het mij
kan ik het koesteren

En dat beginnen we graag met
een feestje!
Noteert u het alvast in uw
agenda? Dinsdag 28
september vieren we met
elkaar het 35jarig bestaan van
KBO Soest, Soesterberg,
Baarn en Eemnes.
Enig voorbehoud vormen de
maatregelen rond Corona,
maar wij hopen van harte dat
we dit met meerdere mensen
kunnen vieren.
Voor die gelegenheid wordt
de middag opgeluisterd door
de BOA’s uit Amersfoort.
U bent van harte welkom in
Ontmoetingscentrum
De Klarinet, aanvang 14:30u,
zaal open 14.00u.
Aanmelden VERPLICHT:
vóór 24 september.
E. lame@xs4all.nl of
T. 602 87 26.

waarom toch
ervaar ik slechts
een wazig licht
kilte om mij heen
die mijn lijf doet rillen
is mijn verlangen te groot
de speurtocht naar
warmte te ver
immers… zo dichtbij
is liefde aanwezig.
op zoek naar warmte
op zoek naar de zon
het is hier
was hier al
jij mag het koesteren.
Gerda Buis.
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Dokter, dit hadden we toch veel eerder moeten doen?

Leo Weusten, huisarts

We zitten met zijn drieën in mijn spreekkamer. De 82 jarige
Mevrouw A, haar zoon Bernt en ikzelf.
Bernt heeft mij vorige week gebeld en zijn zorgen geuit. Moeder kan
het totaal niet meer aan. Hoewel zij dat zelf ontkent.
Moeder en zoon hebben een goede band. Ik heb ze vaker samen
ontmoet. Nu moet er een gevoelig onderwerp worden aangesneden.
Kan het zo verder met vader? Vader die alsmaar dementer wordt en
thuis eigenlijk niet meer te handhaven is.
Het onvermijdelijke V-woord zal geagendeerd moeten worden.
De V van Verpleeghuis.
Ik heb er wel eens achteloos naar geïnformeerd toen ik een paar
maanden terug nog bij hen thuis was. Meneer A was lelijk van de
trap gevallen omdat hij met twee benen in dezelfde broekspijp de
trap af wilde lopen… Hij is ook behoorlijk mager geworden. Hoe
mevrouw ook haar best doet, hij eet slechts mondjesmaat. Hij laat
hulp van zijn vrouw nauwelijks toe, wat er ook toe leidt dat hij in
smoezelige kleding loopt.
Mevrouw A, zelf geestelijk goed bij de tijd, bijt het spits af.
‘Het wordt er inderdaad niet gemakkelijker op nee, maar we zijn
getrouwd dokter, en ik heb 55 jaar geleden trouw beloofd aan mijn
lieve man’.
’Nou ma, je vindt pa lang niet altijd lief hoor’, interrumpeert Bernt.
Ik leg mijn oor te luister. Soms ligt daar heel veel in verscholen, in
zo’n opmerking. Loopt de wanhoop misschien dermate hoog op dat
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de zaken onaanvaardbaar zijn geëscaleerd? Wordt er ruzie gemaakt
thuis, vallen er harde woorden, of misschien zelfs klappen…?
Mevrouw A kijkt zwijgend maar veelzeggend voor zich uit. Dan
herpakt zij zich. ‘Ik heb je toch gezegd Bernt, ik blijf voor hem
zorgen tot de dood ons scheidt!’
Zoon Bernt voelt - net als ik - aan dat er ruimte nodig is, ruimte voor
zijn moeder om haar verhaal te doen.
Ik noem het wel eens het ‘primaat’ van de partner. De partner heeft
als het ware het recht om het ‘beter te weten’. Zij is immers 24/7
bezig met de haar man. Zij heeft recht van spreken!
Echter, soms kan dat ook leiden tot een blinde vlek bij die
toegewijde echtgenoot. Het kan niet meer thuis. Die grens, die
eigenlijk al lang is overschreden, is zij uit het oog verloren.
Mevrouw doet haar verhaal. Enerzijds geeft zij bij herhaling aan dat
zij loyaal wil zijn aan haar hulpbehoevende man. Anderzijds geeft ze
in bijzinnen ook toe dat zij aan het eind van haar latijn is.
Een half jaar later…
Na diverse indringende gesprekken heeft mevrouw A toch zelf
besloten haar man te laten opnemen in het naburige verpleeghuis.
Hij bloeit op, zij bloeit op. Zij bezoekt hem trouw, twee keer per dag
en kan dan de partner zijn op de manier die zij echt fijn vindt. De
verzorgenden in het huis geven meneer A liefdevolle aandacht,
douchen en kleden hem, geven hem zijn natje en droogje. Hij is zelfs
weer wat aangekomen.
Onlangs fluisterde mevrouw A mij toe: ‘Dokter, dit hadden we toch
veel eerder moeten doen zo…’
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Gedrukt en wel!
colourprint.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor

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

eetvilla.nl

9

Dagtocht naar Scheveningen en Tour door Den Haag
30 september 2021 Vertrek 10:00 uur
Terug Omstreeks 16:00 uur
Beste KBO-leden,
Na een stilstand van 19 maanden
willen wij u graag weer eens
meenemen op reis met Eemland
Reizen. We hopen dat de
cornonamaatregelen het allemaal
toelaten.
Wij hebben overleg gehad en
hebben een korte dagtrip
samengesteld waarbij wij u rijden
naar Scheveningen. Hier gaan we
kibbeling met frites eten op de
boulevard. Daarna maken we een
stadstour door Den Haag. Waar de
chauffeur ons diverse mooie
gebouwen laat zien.
Het programma ziet er als volgt
uit:
Dagtocht gepland op donderdag 30 september. Vertrek om 10:00u
vanaf De Klarinet naar de diverse andere opstapplaatsen en dan
rechtstreeks naar Scheveningen. Kosten bedragen € 30,00 per
persoon.
We hebben dus geen koffiepauze ingepland. U kunt dus zelf thuis
koffie drinken vóór u van huis vertrekt. Zorgt u a.u.b. zelf voor een
10

flesje water/versnapering voor onderweg. Afval weer mee naar huis
nemen zoals nu de voorschriften in de bus zijn.
HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE IS VERPLICHT.
In Scheveningen lunchen we: Kibbeling met patat. Drankjes hierbij
zijn voor eigen rekening.
’s Middags maken we een stadstour door Den Haag.
Daarna rijden we weer richting Soest waar we omstreeks 16:00u
weer aankomen.
In verband met de coronabeperkingen vervallen de koffiepauze ‘s
morgens en het diner dat u gewend bent.
Ook zijn er diverse maatregelen genomen waar wij ons tijdens de
busreis aan moeten houden: Bij aanvang van de reis moet er een
gezondheidsverklaring worden getekend voor het hele
reisgezelschap waarin verklaard wordt dat alle passagiers een
mondkapje dragen en geen last hebben van verkoudheid, verhoging
of benauwdheid. Indien iemand binnen 14 dagen na de reis Covid-19
verschijnselen krijgt moet men dit melden en stelt Koninklijke Beuk
alle medepassagiers op de
hoogte.
In de touringcar moet men
zich houden aan de regels
waar de chauffeur u over
informeert. Als men die
regels niet naleeft mag de
chauffeur u de toegang tot
de bus ontzeggen.
Instappen geschiedt via de
middendeur in de bus.
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Men loopt dan zoveel mogelijk naar voren of gaat achterin zitten.
Passagiers die het dichtst bij de middendeur zitten stappen het eerste
uit. Anders dan bij het in- en uitstappen mag men niet lopen in de bus.
Bij gebruik van een rollator moet men deze zoveel mogelijk zelf in de
laadruimte zetten. Houd afstand van de chauffeur. De touringcar wordt
extra geventileerd tijdens de reis. Het toilet blijft gesloten behalve voor
noodgevallen. We mogen geen afval of mondkapjes achterlaten in de
bus.
We gaan er van uit dat u, als u niet gevaccineerd bent, niet aan
deze reis zult deelnemen.
U kunt het aanmeldformulier per post opsturen naar:
Betsy Seure, Raadhuislaan 49, 3755HB Eemnes, of bellen naar:
T. 035-531 01 29 of T. 06-29 23 48 78 of mailen naar:
ecm.seure@ziggo.nl
We hopen dat corona geen roet in het eten gooit en dat we een mooie
dagtocht kunnen maken.
De reiscommissie
Betsy Seure, T. 06-29 23 48 78
Tonny Hilhorst. T. 035-602 57 03

Gewoon Goed!
Weteringpad 92-94
3762 ES Soest
T. 035-601 91 18
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INSCHRIJFFORMULIER
KBO dagtocht 30-9-2021
Dagtocht naar Scheveningen en Tour door Den Haag.
30 september 2021 Vertrek 10:00 uur. Terug omstreeks 16:00 uur.

Opstapplaatsen

Graag de door u gewenste opstapplaats
aankruisen!

O

Bushalte Dalweg,
woonzijde

O

Bushalte ZuidPromenade

O

Honsbergen

O

Bushalte STAM/
Mariënburg

O

Dalweg voor het
zwembad

O

Medisch Centrum
Overhees

O

Bushalte Station
Soetdijk

O

De Drie Eiken
Soesterberg
Graag invullen

Uw gegevens
Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode/woonplaats

Postcode/woonplaats

Mailadres

Mailadres

Tel.

Tel.

Te bellen bij calamiteit (naam en telefoonnummer)
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U kunt dit formulier inleveren bij: Tonny Hilhorst, Draailier 111,
3766 ER Soest óf verzenden met postzegel naar Betsy Seure,
Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes óf mailen naar
Betsy Seure, ecm.seure@ziggo.nl
Eventuele dieetwensen vóór de reis opgeven aan Betsy Seure
(T. 06-29 23 48 78 / 035-531 01 29, ecm.seure@ziggo.nl).
Mocht deze reis door Corona-maatregelen niet doorgaan, dan zullen
wij u dit zo spoedig mogelijk laten weten. Hetzij per mail (indien uw
mailadres bij ons bekend is) of telefonisch.
Ook op onze website www.kbosoest.nl is altijd informatie hierover te
vinden.

Specialist in (elektrische) fietsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.
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
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Van Weedestraat 87
3761 CD Soest
Tel. 035-6017120
info@hansnotaoptiek.nl
www. hansnotaoptiek.nl

Verrassing van de maand
september
Mw. L.J. van Gurp

Ria Roelants is onze
Vrijwillige
Ouderenadviseur (VOA).
Heeft u vragen of heeft u
hulp nodig, schroom niet en
neem gerust contact met
haar op.

In verband met corona worden de
bloemen mogelijk aan de deur
afgegeven.

Ria is bereikbaar op
werkdagen van
10:00 - 17:00u.
T. 035-887 85 63.
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Pediplus is een ketenzorggroep van
enthousiaste pedicures in Soest en
Catering Centraal voor al uw feesten en
Baarn die alle soorten voeten
behandelt, gespecialiseerd in
partijen,
van
kleine
tot
hele
grote!
Catering Centraal voor al uw feesten en
Catering
Centraal
voortot
al uw
diabetes en reuma.
partijen,
van kleine
helefeesten
grote! en
Birkstraat
7, 3768
HB
Soest
partijen,
van kleine
tot
hele
grote!
Goede samenwerking met
/ 035 6033333
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
Catering info@cateringcentraal.nl
Centraal
al6033333
uw feesten en podotherapeut en huisarts.
Birkstraat 7,voor
3768 HB
Soest
info@cateringcentraal.nl
/ 035
6033333
partijen,info@cateringcentraal.nl
van
kleine/ 035
tot
hele grote!
cateringcentraal.nl
cateringcentraal.nl

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

Een pedicure bij u in de buurt ?
Kijk dan op onze website

www.pediplussoest.nl

cateringcentraal.nl

Aangesloten bij ProVoet en
KwaliteitsRegister voor Pedicure
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REBUS

Oplossing pag. 28

Hee# u ook genoten van ‘De Slimste Mens’?

In de aflevering van 26 juli meldde de Pown-Journalist Bram
Douwes dat hij naast de journalistiek ook voorzitter is van de
Commissie tegen de ontwrichting van de maatschappij.
Dat roep de vraag bij mij op: wat vindt ú ontwrichtend in onze
maatschappij?
U kunst reageren naar onze redactie: redactiesvkbo@icloud.com of
bellen naar Ria Lamé 035-602 87 26.
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Soest in Beeld
René van Hal

In deze rubriek in het Soester Venster belichten we telkens een pand of
persoon uit Soest met een bijzondere historie.

Peter van den Breemer (Peter van Mart)
In 1935, in de maand dat hij afscheid nam als raadslid, is de huidige
Peter van den Breemerweg naar hem genoemd. Dit gebeurde op
verzoek van de Vereeniging ‘Soest-Zuid’ die een deel van de
Hartmanlaan naar hem wilde noemen. De raad besloot echter de
Zwarteweg (de verbinding van de Kerkebuurt naar Amersfoort) om
te dopen naar Peter van den Breemerweg.
Peter was een vrome katholieke boer die 40 jaar (1895-1935) actief
is geweest in de Soester politiek. In de periode 1908-1918 en van
1921 tot 1923 is hij zelfs wethouder geweest. Een markant figuur,
die als locoburgemeester in 1914 zelfs gedurende enkele maanden
burgemeester van onze gemeente was en wel in de tijd tussen het
vertrek van burgemeester Loten van Doelen Grothe en J. de
Beaufort.
Hij was eigenaar van boerderij Groteloo aan de Olijkeweg, een
boerderij die na blikseminslag op 29 juli 2000 geheel verloren is
gegaan. Het was zeker niet de eerste brand die deze boerderij trof.
Ook in 1950 zijn bij deze boerderij diverse opstallen verloren
gegaan. De boerderij kon door de snelle inzet van de brandweer
behouden blijven.
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Peter is geboren op 14 december 1861 en
overleden in de morgen van 1 november
1944, 82 jaar oud. Het was een actieve en
vooral ook sportieve inwoner van Soest.
Zo trok hij menig keer wanneer er
voldoende ijs was zijn ijzers onder. Gezien
zijn prestaties en zijn inzet om al in 1911
en latere jaren op een van zijn landerijen
een ijsbaan in Soest te realiseren, werd de
huidige ijsbaan aan de Eemweg, naar hem
vernoemd: de Peters’ Baan. Dat gebeurde
bij de oprichting van de vereniging Peters’ Baan in de winter 1951.
Peter kon ook goed zwemmen. Hij verraste menigeen toen hij tijdens
de opening van het Soester Natuurbad op 17 juni 1933, zich ontdeed
van zijn zondagse boerenpak, en met een ferme sprong het diepe
insprong (natuurlijk wel in een modieus badpak dat hij onder zijn
kleding droeg).
Als vroom katholiek stond hij ook open voor de minderbedeelden.
Zijn hooiberg werd een thuis voor daklozen, landlopers en zwervers.
Zij mochten dit als veilige slaapplaats gebruiken en wat te eten zal er
ook geweest zijn. Hij liep ook mee met de jaarlijkse processie door
de tuinen van Mariënburg en liep als bode achter de baldakijn met in
zijn hand een staf. Ook vervulde hij bij het Groot Gaesbeeker Gilde
jarenlang de rol van bode, een gekochte functie in die tijd.
Hij was een zeer sociaal man, die voor iedereen wel even aandacht
had en voor vragen altijd op een eenvoudige wijze een oplossing
zag. Je moest dan wel kort en bondig zijn en hij hield niet van
zeuren. Duurde het gesprek te lang dan liet hij dat duidelijk merken
en was het gesprek snel beëindigd.
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Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!
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OPROEP VOOR BIDPRENTJES
Op de site van de Historische
Vereniging Soest/Soesterberg
(www.hvsoest.nl) is een speciale
pagina gebouwd waarop vele
honderden bidprentjes van met
Soest verbonden personen worden
gepresenteerd. Criterium is dat ze
in Soest geboren moeten zijn, dan
wel in Soest gedurende korte of
lange tijd gewoond hebben, dan wel zijn getrouwd met iemand die in
Soest geboren is, dan wel waar familie woont/heeft gewoond. De
verschillende bidprentjes geven in veel gevallen een bijzonder beeld
van de overledene.
De intentie is om dit bestand de komende tijd verder uit te breiden.
Daarom een verzoek om bidprentjes die u in bezit hebt met de HVS
te delen. Er wordt dan een scan van gemaakt zodat u heel snel de
bidprentjes weer terug heeft. Uiteindelijk hebben ze voor u
bijzondere betekenis, zijn het herinneringen aan een bekende.
Bezit u (een collectie) bidprentjes, wellicht nog in een oud missaal,
laat het ons dan weten. Hiervoor kunt u contact opnemen met René
van Hal, webmaster van de Historische Vereniging Soest/
Soesterberg. Zijn telefoonnummer is T. 06-23 28 46 67. U kunt ook
een mailtje sturen aan mailadres webmaster@hvsoest.nl. Dan neemt
hij met u contact op.
Alvast dank.
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De uit-tip,
Gerda Buis
Kasteel Groeneveld
Een leuke tentoonstelling van voormalig dorpsgenoot Rien
Poortvliet. Buiten de originele tekeningen uit zijn boeken ook veel
onbekend werk. In de tuinen zijn kabouters verstopt die een leuke
wandeling beloven. Ook aan de kleintjes is gedacht, opa’s en oma’s,
ze kunnen op zolder naar hartelust onderzoeken wat kabouters zoal
doen. Wel moet men hiervoor een toeslag van € 2,50 betalen.
Reserveren noodzakelijk.
Wat denkt u? Volgens mij genieten.
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn. T. 035-542 04 46,
reserverengroeneveld@staatsbosbeheer.nl
€ 6,50 voor volwassenen, € 4,50 voor kinderen tot 12 jaar.

Overleden
Mw. C.J.M. van den Berg
Dhr. C. M. Gräffner
Mw. M.C.W. Koot-van Duuren
Mw. I. van Schalkwijk-Buchler
Mw. A.S. Spaarkogel-van Balen

LEDENMUTATIES

Nieuwe lid
Mw. G.M.B. van der VlietHeijne
Wij heten haar van harte
welkom.

Wij gedenken hen in
dankbaarheid.

Correctie
In het Soester Venster van juli/augustus stond, geheel ten onrechte, dat
mevrouw Lamaire zou zijn overleden. Dit is gelukkig niet het geval.
Det redactie betreurt deze foutieve vermelding en heeft de familie haar
excuses aangeboden.
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Grappige uitspraken

Taalhumor

Ik vond het fantastisch toen
mijn man belangstelling
toonde voor de cursus
mediteren die ik volgde. ‘Je
hoeft je ogen niet eens dicht
te doen’ zei ik. ‘Je kunt ze
gewoon openhouden en je
blik concentreren op
bijvoorbeeld een kaars of iets
anders recht voor je.’

-

De dokter heeft me
onderzocht met zijn
horoscoop.

-

Hij zat in Egypte als
fazant van Nederland

- Als je wat ouder wordt,
word je minder plausibel.
-

De daders maakten zich
schrijlings uit de voeten.

Getuige
Een man moet bij de
rechtbank getuigen over een
verkeersongeluk.

-

Zij gaan elke vakantie
naar een skelet in
Zwitserland.

De rechter: ‘Hoe ver stond u
er vandaan?’

Wist je dat…

Hij knikte peinzend.
‘Mag het ook een tv zijn?’

De meeste Olympische
gouden medailles voor
Nederland door vrouwen
worden gewonnen, ondanks
het feit dat de meeste
deelnemers mannen zijn?

Zegt de getuige: ‘1 meter, 45
centimeter en twee
millimeter.’
Rechter: ‘Zo, heb je het
opgemeten?’
De man: ‘Nou, ik dacht bij
mezelf, ik zal wel moeten
getuigen en dan zal er wel

De trend begon halverwege
de twintigste eeuw en
sindsdien is het verschil
alleen maar groter geworden.

een of andere pietlut vragen
hoever ik er vanaf stond.’
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Beste KBO leden,

We hebben allemaal steeds meer te maken met computers.
Misschien hoort u de vraag of u een email hebt? Of u vaardig bent
met het internet.
U kunt denken… het zal mijn tijd wel duren, en toch… kunt u nu een
nieuwe kans krijgen om te leren omgaan met een eenvoudige
computer, een tablet die Compaan heet.
De tablet is geschikt voor de startende senior en voor degene die iets
meer wil leren. Er zijn 2 varianten, waarbij het voor iedereen
mogelijk is om op het eigen niveau met de Compaan te leren
omgaan.
Omdat we niet willen onderschatten dat u het niet gemakkelijk kan
vinden, krijgt u van de SWOS extra begeleiding van vrijwilligers.
Om te oefenen met beeldbellen en om met het apparaat te leren
omgaan.
Mocht u angst voor de
computer hebben, dan komt
u er op deze manier vanaf.
U kunt met de Compaan
beeldbellen met uw familie,
kinderen en bekenden.
Contact hebben met de
SWOS en met de huisarts. U
kunt naar de kerkdiensten
kijken en straks ook
24

meekijken in de ontmoetingscentra als er iets te doen is waar u bij
wilt zijn.
Via de SWOS kunt u dit tablet een half jaar proberen, zonder dat u
het apparaat hoeft te kopen. U betaalt alleen abonnementskosten.
We adviseren u samen met uw familie / contactpersoon op de
informatie-bijeenkomst voor de Compaan te komen. U krijgt hier
uitleg en u kunt de Compaan met eigen ogen zien en even
vasthouden.
Op dinsdag 5 oktober van 14:00 - 15:00 uur in OC de Klarinet
en op donderdag 7 oktober van 11:00 - 12:00 uur kunt u terecht
voor informatie bij te Ontmoetingscentrum Soesterberg.
Omdat het een half jaar te proberen is kunt u ontdekken of het iets is
wat bij u past.
De KBOssb helpt u met een bescheiden tegemoetkoming in een
later stadium, wanneer u besluit tot aankoop van een tablet.
NB: de landelijke KBO komt maandelijks met voordeelaanbiedingen. Daar moeten we het niet mee verwarren.
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Oplossing sudoku op pag. 28

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

www.dewildenburg.nl
info@dewildenburg.nl
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Nuttige telefoonnummers
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS)
(werkdagen 8:30 - 13:30u)
035-602 36 81
Via de ontmoetingscentra De Klarinet, Klaarwater en OC Soesterberg
biedt de SWOS een uitgebreid pakket activiteiten aan, daarnaast kunt
u bij de SWOS terecht voor advies op diverse voor senioren relevante
terreinen. Klusjesdienst / lotgenoten-groepen mantelzorgers dementie.
Hulpdienst Soesterberg
035-609 00 14
(werkdagen 8:30 - 13:30u)
Voor onder andere vervoer per auto naar een van de ziekenhuizen in
de regio, de huisarts, fysiotherapeut of kapper en kleine hand- en
spandiensten in huis of tuin. Ook kleine computerproblemen kunnen
worden opgelost.
E.mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com
Seniorenbus (werkdagen van 9:00 - 17:00u)
Maaltijdvoorziening E-mail: maaltijden@swos.nl
www.swos.nl
Personenalarmering
SWOS
Seniorenalarm
www.seniorenalarm.eu
Veilig op stap
www.veiligopstap.nl
Stichting ATA
www.lyvore.nl
FocusCura
www.focuscura.com
Zorgloket WMO
WMO meldpunt (dinsdag en vrijdag 10:00 - 12:00u)
Keuringsartsen voor rijbewijzen
Rijbewijskeuringsarts, 2 x per maand in Flexplek Soest,
Oostergracht 13 -15 Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl
€ 50. Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting.

035-601 91 90
035-588 53 88
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 € 50.

06-28 70 10 55

Dhr. Windgassen, De Leuning, Baarn rijbewijskeuringen.info.nl

085-065 00 05

RijbewijskeuringsArts
Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag 08:45 - 17:15u.
Planner RijbewijskeuringsArts.nl

06-33 02 43 90

27

E. amanda@rijbewijskeuringsarts.nl

KBO Werkgroepen
Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Bankrekening Algemeen en
contributie:
NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Betaling reizen:
NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn,
REIZEN
Bestuur KBO SSB
Voorzitter
Yvonne Dijkhuis
yvonnedijkhuis@hotmail.com
035-602 75 04
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
035-888 36 57
Ria Lamé
lame@xs4all.nl
035-602 87 26
Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl
06-29 23 48 78
Oplossing sudoku: 8719
Oplossing rebus: Mensen die nooit
tijd hebben doen het minst.

COSBO
- Yvonne Dijkhuis
yvonnedijkhuis@hotmail.com
- Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl
Evenementen
Ria Lamé
lame@xs4all.nl
Lief en Leed
- Gusta Borgts
gborgts@planet.nl
- Corry Smeele
cj.smeele@casema.nl
KBO-Soos
- Winnie Schuin, bridgen
winnie.schuin@hotmail.com
- Yvonne Landman
klaverjassen
yvonlandman@gmail.com

06-51 89 38 85

035-602 75 04
035-601 06 23
035-602 87 26

035-601 38 48
035-602 29 69

06-44 43 87 67
06-12 94 24 44

Ledenadministratie
Anton Simonis
antonsimonis@casema.nl

035-601 99 20

Liturgie
Joke van den Breemer
jokevdbreemer@hotmail.com

035-602 02 06

Ouderenadviseur
Ria Roelants
riaroelants@live.nl

035-887 85 63

Reizen
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl

035-531 01 29

- Tonny Hilhorst
tonnyhilhorst@hotmail.com

035-602 57 03

Verspreiding SV
- Gon Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl
- Marieke Verkley

035-601 06 23
06-11 72 35 53

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

035-601 06 23
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Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• Elke wens is bespreekbaar • Nauwe betrokkenheid
• Ook als u verzekerd bent • Complete ontzorging
Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar
voor advies en hulp:
Soest
Soesterberg

•
•

035 - 601 30 86
0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

KASTEEL GROENEVELD
BAARN

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

