SOESTER
VENSTER
april 2022

MAAKT UW MATRAS
SCHOON EN FRIS

✔ Dieptereiniging
✔ Desinfectie
✔ Vlekverwijdering
MatrasCleaner Midden-Nederland is de specialist op het gebied van
het reinigen van alle soorten matrassen, toppers en boxsprings.
•
•
•
•
•
•

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

U kunt uw matras al laten reinigen vanaf € 37,50
incl. voorrijkosten en btw

Ook voor uw matras(sen) in uw:
boot, camper, caravan, vakantievilla

MatrasCleaner Midden-Nederland
Vlinderlaan 20 | Nijkerk | Telefoon 033 – 234 05 05
info@matras-reiniging.nl | www.matras-reiniging.nl
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Toekomstperspectief
“Een rekening vooruit komt zelden uit” is een oud
gezegde dat velen van u wel kennen. Wie had ooit
gedacht dat de dreiging van een oorlog zo dichtbij
zou komen? En dat Oekraïne zo hard getroffen zou
worden? De KBO leden die de Tweede
Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt worden
hier erg onrustig van en dat is heel goed te
begrijpen. Hebben we net de lockdown achter de
rug en dan worden we hiermee geconfronteerd.
Met een oorlogsdreiging kun je alleen maar hopen
dat regeringsleiders hun gezonde verstand
gebruiken en zich niet laten verleiden tot een
escalatie van het conflict. Maar afleiding en je geest
verzetten is ook heel belangrijk! Daarom vindt ons
bestuur dat we alle activiteiten gewoon door moeten
laten gaan. En gelukkig kan dat nu ook weer.
De bridgers en klaverjassers zijn al begonnen.
En in mei gaan we van start met de KBO Reizen.
De Reiscommissie heeft een heel gevarieerd
programma samengesteld, dat u verder in dit
Soester Venster kunt lezen en u kunt u ook
aanmelden via het ingesloten inschrijfformulier.
Het Bestuur wenst u al bij voorbaat heel veel
reisplezier! Ook staan er nog een aantal nieuwe
activiteiten gepland, maar daarover hopen wij u in
het meinummer meer informatie te verstrekken.

Onze Algemene Ledenvergadering is op dinsdag 19 april aanstaande
om 14:00 uur in O.C. De Klarinet. Wij nodigen u van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn. Het volledige programma vindt u op pagina
25 en verder.
Dan een datum die u zeker ook in uw agenda moet zetten:
dinsdagmiddag 17 mei. Het COSBO organiseert dan in
samenwerking met de SWOS een themamiddag voor alle senioren in
onze gemeente getiteld ‘Toekomstperspectief Senioren Soest’ met
als doel informatie te geven ‘in de breedste zin van het woord’ over
de toekomstperspectieven van senioren zoals wonen, welzijn, zorg,
zingeving en pensioenen. Waar moet men rekening mee houden en
wat zijn de verwachtingen over 5, 10, 20 of zelfs 30 jaar?
En natuurlijk wordt de dan geldende actualiteit ook meegenomen.
De themamiddag ‘Toekomstperspectief Senioren Soest’ wordt op
dinsdag 17 mei a.s. van 14:00 tot 16:00 uur gehouden in de
Raadzaal van het gemeentehuis Soest. In het meinummer van het
Soester Venster volgt meer informatie.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN
Dinsdag 19 April 2022
Plaats: O.C. ‘De Klarinet’
Aanvang 14:00 uur met na afloop BINGO!
Zaal open vanaf 13:30 uur
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Eucharistieviering
HH. Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2, 3764 AW Soest
DONDERDAG 7 april om 10.00 uur
Het thema is “Onvoorwaardelijk geloven”

Celebrant is pastor M. Meneses 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, tel. 035-602 02 06 (’s avonds).
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Zalig Pasen

Gerda Buis

Een stukje schrijven voor de maand april wordt geen gemakkelijke
opgave.
Er dienen zich op dit moment zoveel gebeurtenissen aan, dat ik denk:
wat verdient echt de aandacht?
Ik hoop dat ik een goede keuze maak, en u er na het lezen van dit stukje
een goed gevoel aan overhoud.
Dus laat ik van start gaan.
April beschouw ik als een maand waarin heel veel gevoelens bij elkaar
komen. Verdriet, lijden (het lijden van Christus).
Hoop op een betere wereld. Hoop op warmte, nieuw leven.
Kijk maar eens om je heen. Al die kleine fleurige knopjes van de
krokussen, hyacinten. De vogels die volop kwinkeleren. Kortom, april
waarin van alles gebeurt.
Helaas kunnen we nu ook een verbinding maken met verleden en
heden.
Er woedt een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.
We moeten met lede ogen aanzien hoe de mensen daar in angst en
wanhoop op de vlucht zijn. Hoe het mogelijk is dat een man vanwege
machtswellust een vredelievend volk van de kaart wil vegen.
Ik zie ook angst bij de mensen die ik wekelijks op Mariënburg bezoek
voor een wandelingetje, een praatje. Wellicht denken ze terug aan de
vorige oorlog.
Ik hoor: ”hoe kan dit nu, dit is niet goed, niet goed”.
Hoe tastbaar die verlatenheid, die onmacht.
Het enige wat ik kan doen is een troostende arm om hen heen slaan.
Nee het is niet goed.
Diezelfde verlatenheid en onmacht, is dat niet wat Jezus hangend aan
het kruis voelde? Probeerden ook in zijn tijd machtswellustelingen een
vredelievend volk aan zich te knechten? Onzekerheid en tal van vragen
zullen in hem opgekomen zijn. En toch. Hij hield zich vast aan die
kleine strohalm van hoop??
Geloof in de goede afloop was sterker.
4

Pasen
feest van licht
van hoop
van blijven geloven
in toekomst
blijven geloven
in de goede mens
vol vertrouwen
dat het kan
in vrede samen
blijven geloven
dat het kan
omdat Hij zich gaf
voor een wereld
zonder verdeeldheid

Dat zie ik ook in die moedige mannen
en vrouwen in Oekraïne .
Ik hoor een mevrouw vol overtuiging
zeggen: “kijk, ook nu schijnt de zon,
die treden wij tegemoet, niet de
duisternis”.
Dat licht geeft ons hoop!”
Met dit gezegde in mijn achterhoofd
kan ik niet anders dan geloven in het
Paasfeest. Teken van Hoop, van licht.
Dat dit licht op de weg van al die
vluchtende mensen mag schijnen.
Dat ze zich aan Zijn boodschap
mogen vastklampen, Ik ben bij jullie!
Moge het ook onze boodschap zijn.
Hoop en vertrouwen blijven
houden, ook al voelen wij ons soms
verlaten.
Dat het licht van Pasen onze weg
zal blijven beschijnen.

Ik wens u een zalig Pasen.

Pasen
feest van licht
van hoop
toekomst jij en ik
Gerda Buis
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Wij staan altijd voor u klaar met
de voor ú beste hooroplossing!
Onze audiciens zijn gediplomeerd en StArgeregistreerd. 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.

SOEST HÓÓRT BIJ MAKKER!

Maak nu een afspraak voor een gratis hoortest en vrijblijvend advies!
TORENSTRA AT 4, SOEST
035 - 602 2417, SOEST@MAKKER.NL
WWW.MAKKER.NL
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Ere wie ere toekomt…

Leo Weusten, huisarts

Ere wie ere toekomt…
De voorbije periode hebben we ook als huisartsen nogal eens te
maken gehad met personeelstekorten. Voor velen waarschijnlijk een
herkenbaar fenomeen.
Omdat momenteel de media beheerst worden door de
berichtgevingen rond Oekraïne, zouden we bijna vergeten dat we
zo’n twee jaar ondergedompeld waren in Covid-19.
De medische ellende die het veroorzaakte, de financiële debacles
waarin sommigen terecht kwamen en enorme stress die het met zich
meebracht en de daaruit voortvloeiende geestelijke ontsporing voor
aardig wat medemensen.
Als huisartsenpraktijk hadden wij er last van dat de planning door
onderbezetting regelmatig hopeloos in het honderd liep. En wij
gaven Covid de schuld. Als de assistentes zelf niet geveld waren,
dan meldden zij zich wel absent vanwege een ziek of positief getest
gezinslid.
Mijn associé en ik besloten vol optimisme om onszelf maar
weer eens achter de balie te verschansen. Enigszins misplaatst, dat
optimisme. Dokters kunnen immers ook besmet raken…
Hoe dan ook, tegen wil en dank heb ik zodoende aan den lijve
ervaren om al triërend de drukke ochtendtelefoon te bedienen,
terwijl er ongeduldige patiënten met urinepotjes staan te zwaaien
achter de balie. Tegelijkertijd dringen zich rechtsboven op het
computerscherm de binnenkomende herhaalrecept-mailtjes op.
Met een hoogst irritant pingeltje. De overigens alleraardigste
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waarnemende dokteres tikt je voorzichtig op de schouder omdat zij
het hechtdraad in de behandelkamer niet kan vinden. Dat had ik voor
haar moeten klaarleggen…
Ook onze bijna afzwaaiende derdejaars AIOS hebben we
anderhalf dagdeel gestationeerd achter diezelfde balie. Hij bracht het
er bijzonder goed vanaf. Echte leerpunten had hij niet, al sprak hij
zijn bewondering uit voor het werk dat onze dames dag in dag uit
moeten verrichten.
Ere wie ere toekomt…

Uit-tip
Om ons toch in de maand april, maand van bezinning, Pasen,
bezig te houden laat het Catharijne Convent de tentoonstelling
VAN GOD LOS zien.
De onstuimige jaren zestig staan centraal.
Grote gezinnen. Ga vooral niet naar een andersdenkende
kruidenier. Geen gemengde huwelijken. Kortom de kerk wilde de
boel wel strak in de hand houden, echter er was groot verzet.
Volgens mij een interessante tentoonstelling.
Catharijne Convent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht
Van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur.
Gerda Buis
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WIE HELPT?
Een groot team met enthousiaste lopers bezorgt 10 keer per jaar
trouw ons KBO Magazine en Soester Venster. Helaas valt er door
b.v. ziekte of persoonlijke omstandigheden wel eens iemand uit.
Wij zoeken daarom mensen die bereid zijn bij tijdelijke uitval
als reserveloper, maar zeker ook als reserverloopster een wijk/
rayon in Soest, Soesterberg of Baarn over te nemen.
Om de verspreiding van ons Soester Venster goed te laten verlopen
hebben we uw hulp echt nodig.
Wanneer u denkt dit vind ik wel leuk om te doen neem contact op
met: Paul Sparnaaij T. 035-601 06 23 of E. gon.paul@kpnmail.nl of
met Jan Roest T. 035-601 83 55 of E. jan.rita.roest@ziggo.nl
App-café Soest weer van start
Met ingang van woensdag 6 april start het app-café in Bibliotheek Idea
Soest weer op. Het app-café is een wekelijks terugkerende bijeenkomst
waarin we aan bezitters van een smartphone en tablet uitleg geven over
het gebruik, een speciale app of een ander belangrijk onderwerp. Zo gaan
we aan de slag met de instellingen van de telefoon of behandelen we de
app van de NS. U kunt zelf ook onderwerpen aandragen die we dan een
volgende keer kunnen behandelen.
De app-cafés zijn gratis te bezoeken maar aanmelden is wel verplicht.
Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden vindt u op
www.ideacultuur.nl/appcafe. Voor vragen kunt u ook bellen met de
bibliotheek (mevr. C. Heerschop) via T. 085-822 27 77.

Overleden
Dhr. C. van Vulpen
Mw. M.G. Peters-van de Smagt

Nieuwe leden
Dhr. D.R. Blijleve
Wij heten hem van harte
welkom en hopen hen gauw
te ontmoeten.

Wij gedenken hem in dankbaarheid.
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Paasmaaltijd

Attentie
van de maand

Dinsdag 12 april

Mw. M. van Oers-Mutsears

in de Klarinet

Aanvang : 12.30 uur
zaal open: 12.00 uur
7 gangen ! amuse-rosti gerookte zalm-gebonden
ossesoep - spoomkipstoofschotel/aardappel gratin paastoetje en kopje koffie......
Kosten : € 15,00
De Klarinet 39 | 035 - 602 3139

10

SUDOKU

Oplossing sudoku op pag. 24

Ria Roelants is onze Vrijwillige
Ouderenadviseur (VOA).
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig, schroom
dan niet en neem gerust contact met haar op.
Ria is bereikbaar op werkdagen van 10:00 17:00 uur. T. 035-888 36 57.
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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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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.
SPORTHAL BEUKENDAL NA 53 JAAR VERVANGEN
Op 24 februari jl. is door de wethouder Sport in Soest, de heer
Harrie Dijkhuizen, de opdracht getekend om door Bloemendal Bouw
uit Leusden een nieuwe sporthal te laten bouwen aan de Dalweg,
welke wordt geïntegreerd binnen de in 1991 geopende
Sportboulevard De Engh. Deze nieuwe sporthal moet de huidige
Sporthal Beukendal gaan vervangen. In deze rubriek een korte
historische schets over de totstandkoming van Sporthal Beukendal in
het midden van de vorige eeuw.
De aanloop
Al begin jaren ’50 was er in Soest de wens om een eigen sporthal in
Soest te bouwen. Binnensportverenigingen waren in die jaren
aangewezen op gymlokalen bij de drie MULO-scholen in Soest voor
hun trainingen en gingen voor de wedstrijden naar Sporthallen in de
naaste omgeving zoals Amersfoort (Markthal), Hilversum (Expohal)
en Utrecht (Jaarbeurshal).
Landelijk werd het bouwen van sporthallen in gemeenten niet direct
gestimuleerd. Het Ministerie van CRM (ook aandacht voor sport)
vond het nog steeds het verstandigst om kleinschalige
sportvoorzieningen te bouwen. Ik wil daarbij wel opmerken dat de
binnensportverenigingen in die tijd nog in opbouw waren en de
gemeente Soest daardoor ook terughoudend was omdat er wel een
13

gezonde bezetting moest zijn wanneer de sporthal zou worden
gebouwd. Jarenlang kwamen er geen concrete plannen.
Uiteindelijk werd in januari 1967 een particulier initiatief geboren in
een overleg tussen sportverenigingen en personen uit het
bedrijfsleven (Soester Zakenkring) om een Commissie Sporthal in
het leven te roepen. Dit initiatief is vooral te danken aan acties van
de toenmalige voorzitter van Volleybalvereniging Olympia, de heer
Werner Paans.
Voorbereiding bouw eerste sporthal in Soest
Door de instelling van deze commissie later omgedoopt tot Stichting
Sportgebouwen Soest kwam de realisatie in een stroomversnelling.
De leden van de commissie gingen Nederland door om te kijken
naar “standaard-sporthallen” die toen beschikbaar waren gekomen,
en ook betaalbaar zouden zijn voor een gemeente als Soest. De
gemeente Soest stelde daarvoor een perceel aan de Beukenlaan
beschikbaar om een sporthal te realiseren. Al in 1968 nam de
gemeenteraad van Soest een positief besluit en kon Sporthal
Beukendal (een “Pelikaanhal”) gebouwd gaan worden voor 1
miljoen gulden.
Sporthal Beukendal in gebruik
Op 17 mei 1969 werd Sporthal
Beukendal officieel in gebruik
genomen. Rondom de opening
werd een groot feest
georganiseerd, waaraan een
veelheid van verenigingen,
zowel sport als cultuur, een
bijdrage leverde. De regie was in
handen van Piet Ekel, een
Sporthal Beukendal in 2022
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vermaarde Soester radio- en tv-persoonlijkheid, en jarenlang ook
zelf actief als sportbestuurder bij de Soester Turnclub (tegenwoordig
AGV Springbokken).
Gedurende 53 jaar is deze hal de thuishaven geweest van vele
binnensportverenigingen en is er een “eigen” sfeer in deze sporthal
ontstaan die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de identiteit
van verenigingen als Red Stars Basketbal en BDC-handbal.
Bijzonder daarbij is ook de rol van het restaurant dat al meer dan 50
jaar wordt geëxploiteerd door Rinus Valk, uniek in Nederland.
Na ruim 50 jaar voldoet deze sporthal niet meer aan de huidige
functionele eisen en wordt deze door nieuwbouw vervangen. De
voorbereiding door de gemeente Soest heeft dit keer wel meer dan
10 jaar gekost, een tijdsspanne die in schril contrast staat tot de
besluitvormingstijd van 1 jaar om Sporthal Beukendal te realiseren.
REBUS

Oplossing rebus op pag. 24
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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

Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!
samen
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Zorgen voor iemand die belangrijk voor u is?
Bij de SWOS staan Miranda en Esperanza voor u klaar
In Nederland gebruiken we vaak het woord “mantelzorg” om de zorg te beschrijven die
iemand geeft aan een naaste of een goede vriend(in)/buur met een chronisch of langdurige
ziekte, lichamelijk of geestelijke. Deze zorg is onbetaald.
Veel mensen die voor een naaste zorgen, herkennen zich niet in het woord mantelzorg. Ze
vinden het “gewoon” of “vanzelfsprekend” om dit te doen. Vaak rollen ze erin, er is iets wat
mensen overkomt.
Zorgen voor iemand kan voldoening geven maar het kan ook zwaar zijn.
- Zorgt u voor een naaste en wilt u graag eens sparren met iemand over uw situatie?
- Kent u iemand die zorgt voor een familielid, een goede vriend of buurman/vrouw? Denkt u
dat zij/hij baat zou hebben bij een klankbord?
- Heeft u vragen over het combineren van werk en zorgtaken?
- Wilt u graag eens stil staan bij uw situatie en hoe het zit met het balans tussen de zorg voor
uw naaste en uw eigen leven (de zorg voor uzelf)?
Bij de SWOS vinden we het belangrijk dat u weet dat er ondersteuning mogelijk is. Het team
mantelzorgondersteuning van de SWOS staat voor u klaar. U kunt terecht bij de SWOS voor
informatie, advies, praktische steun en ook voor een luisterend oor. Miranda van Laar en
Esperanza Reina denken graag met u mee.
U kunt Miranda en Esperanza bereiken op maandag en dinsdag tussen 09.00 en 16.00 uur op
035-6023681.

samen
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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.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor

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

eetvilla.nl
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PROGRAMMA
KBO dagtochten 2022

1. Dagtocht Koloniën van Weldadigheid Vertrek uit Soest 8.30 uur Terug is Soest ong. 21.00 uur
10.30 uur Koffie1x, gebak rest. Schokland in Schokland.
Donderdag
12.30 uur Koffietafel, soep, kroket bij Museum de Proefkolonie
5 mei 2022
13.30 uur Bezoek aan Museum Kolonie van Weldadigheid
€ 77,50
17.30 uur Diner, Restaurant Bremerbergse Hoek Biddinghuizen.
2. Dagtocht Rozentuin Lottum en Aspergediner in Velden. Vertrek 8.30 uur Terug ong. 18.30 uur.
10.30 uur Koffie 1x,gebak Zaal Verploegen Wijchen
Donderdag
12.15 uur Aspergediner, soep, asperges met ham en ijs toe
2 juni 2022
14.30 uur Bezoek aan de Rozentuin in Lottum
€ 79,00
16.00 uur Terugreis richting Soest. In de bus ontvangt u lunchpakket.
3. Dagtocht Hoek van Holland en Westlands Museum. Vertr.uit Soest 8.30 Terug in Soest ong. 21.00 uur.

Donderdag
7 juli 2022
€ 76,50

10.30 uur Koffie 1x, gebak rest. Tout le Monde Pijncker
12.30 uur Koffietafel met kroket in rest. Unicum, Hoek van Holland
We rijden daarna langs de Stormvloedkering in Hoek van Holland
14.00 uur Bezoek Westlands museum Honselersdijk
17.30 uur 3 gangendiner, varkensdiner ’t Wapen van Harmelen

4. Dagtocht Varen met Bommelervaart en bezoek aan Den Bosch. Vertr.Soest 8.30 Terug in Soest 21.00 uur.
Donderdag
10.15 uur Koffie 1x, gebak, Brasserie de Roskam Hurwenen
8
12.30 uur Rondvaart Bommelervaart met lunch aan boord
september
15.00 uur Pauze in Den Bosch, bez.kerk of winkels of café
2022
17.15 uur Diner 3 draadjesvlees Maxend in Nistelrode.
€ 81,50
5. Dagtocht Twente, Oldenkott met gids Vetr.Soest 8.30 uur en terug in Soest 18.30
Donderdag
10.30 uur Koffie 1x met gebak, Rest. Bosgoed in Wilp
13 oktober
12.30 uur diner in Oldenkott
2022
Aansluitend rondrit met gids Oldenkott en omgeving
€ 65,00
16.00 uur terug naar Soest zodat we om 18.30 weer in Soest zijn
6.
Korte dagtocht Brasserie KriebelZ Vertr.uit Soest 10 uur Terug in Soest 17.30 uur.
Donderdag
10.00 uur vertrekken we vanuit Soest richting Terwolde. Geen koffie-pauze.
17
12.45 uur Brasserie KriebelZ, 3 soorten stamppot pannetjes
november
15.00 uur ong. rijden we weer terug naar Soest
2022
17.30 uur zijn we weer tijdig in Soest
€ 41,50
7. Kerstreis waarvan bestemming later bekend wordt gemaakt in Soester Venster.
Vrijdag
16 dec.
De bestemming van deze reis wordt later bepaald.
2022

Vertrek dagreizen vanaf Med. Centrum Overhees om 8:30 uur (behalve reis 6) en volgens opstapschema.
Het opstapschema ontvangt u enkele weken voor aanvang van de reis inclusief nota van de reis.
Wij houden ons aan de op dat moment geldende Covid maatregelen. Wijzigingen voorbehouden.
.

Alle reizen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Eemland Reizen.
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KBO leden,
Twee jaar hebben wij u geen dagtochten met Eemland Reizen aan
kunnen bieden. Gelukkig zijn de versoepelingen zodanig dat wij de
dagtochten weer op kunnen pakken. In 2022 willen wij 6 mooie
tochten gaan realiseren waarvan u midden in dit Soester Venster de
beschrijvingen ziet en het inschrijfformulier voor deze 6
dagtochten. Wij nodigen u uit om met ons mee te gaan. U kunt
hiervoor het bijgaande inschrijfformulier invullen en per post sturen
naar Betsy Seure, Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes of bezorgen
bij Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3766 ER Soest. Ook kunt u het
inschrijfformulier mailen naar ecm.seure@ziggo.nl
Eventuele
dieetwensen kunt u uiterlijk één week voor de reis doorgeven aan
Betsy Seure per mail of per telefoon. T. 06-29 23 48 78.
Wij rekenen erop dat u zelfstandig kunt in- en uitstappen. Gebruikt
u een rollator dan kan deze tijdens de reis in de kofferruimte van de
bus opgeborgen worden. Wilt u een familielid meenemen dat is dat
zeker toegestaan.
Dagtocht Koloniën van Weldadigheid,
Frederiksoord, Drenthe
Donderdag 5 mei 2022. Vertrek uit Soest
om 8:30 uur. Na alle opstapplaatsen rijden
we naar Schokland waar we stoppen voor
koffie met gebak. Daarna rijden we door naar Frederiksoord in
Drenthe waar de koffietafel met soep en kroket voor ons klaar staat.
Na de lunch brengen we een bezoek aan het Museum de Koloniën
van Weldadigheid. Hier beleven we hoe de paupers uit de steden in
Drenthe een nieuwe toekomst vonden. We sluiten de dag af met een
diner in Biddinghuizen en zijn omstreeks 21:00 uur weer terug in
Soest. Prijs dagtocht € 77,50.
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INSCHRIJFFORMULIER
KBO dagtochten 2022
Dagtochten

Graag de door u gewenste dagtochten aankruisen!
€ 77,50

O

1. Dagtocht Koloniën van Weldadigheid, Drenthe

Donderdag 5-5-2022

O

2. Dagtocht Aspergediner Velden en Rosarium Lottum

Donderdag 2-6-2022

€ 79,00

O

3. Dagtocht Hoek van Holland en Westlands Museum

Donderdag 7-7-2022

€ 76,50

O

4. Dagtocht Varen met Bommelervaart, bezoek Den Bosch

Donderdag 8-9-2022

€ 81,50

O

5. Dagtocht Twente en Oldenkott, diner en rondrit

Donderdag 13-10-2022

€ 65,00

O

6. Dagtocht Terwolde stamppotbuffet

Donderdag 17-11-2022

€ 41,50

O

7. Dagtocht , Kerstreis, nadere info volgt later

Vrijdag 16-12-2022

€ volgt

Alle dagtochten worden uitgevoerd door en onder verantwoording van Eemland Reizen Hilversum. Wijzigingen voorbehouden.

Wij houden ons aan de op dat moment geldende Covid maatregelen. Wijzigingen voorbehouden.

Opstapplaatsen
O
O
O

Bushalte Dalweg,woonh.zijde
Bushalte STAM/Mariënburg
Bushalte Station Soestdijk

O
O
O

Graag de door u gewenste opstapplaats aankruisen!
Bushalte Zuid-Promenade
O Honsbergen
Dalweg voor het zwembad
O Medisch Centrum Overhees
De Drie Eiken Soesterberg
O

Uw gegevens

Graag invullen

Naam
Adres
Postcode/woonpl.
Mailadres
Tel.nummer
Te bellen bij calamiteit (naam en telefoonnummer)
U kunt dit formulier:

Naam
Adres
Postcode/woonpl.
Mailadres
Tel.nummer

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 (06-29234878 / 035-5310129, ecm.seure@ziggo.nl).
dit deel afknippen en zelf bewaren





O
O

1.
2.

Dagtocht Koloniën van Weldadigheid Drenthe
Dagtocht Rozentuin Lottum en aspergediner Velden

Donderdag 5 mei 2022
Donderdag 2 juni 2022

€ 77,50
€ 79,00

O
O
O
O

3.
4.
5.
6.

Dagtocht Hoek van Holland en Westlands Museum
Dagtocht Varen met Bommelervaart en bezoek aan Den Bosch
Dagtocht Twente, Oldenkott met gids en diner
Dagtocht Terwolde stamppotdiner bij KriebelZ

Donderdag 7 juli 2022
Donderdag 8 sept. 2022
Donderdag 13 okt. 2022
Donderdag 17 nov. 2022

€ 76,50
€ 81,50
€ 65,00
€ 41,50

O

7.

Dagtocht Kerstreis, bestemming volgt later

Vrijdag 16 december 2022

€ volgt

Wilt u het bedrag voor de dagtocht overmaken zodra u de opstapbrief (bevestiging) hebt ontvangen. U kunt het
bedrag overmaken op NL 71 RABO 035.99.78.290 t.n.v. KBO Soest/Soesterberg o.v.v. de geboekte dagtocht.
Dieetwensen graag tijdig doorgeven aan B. Seure. Bij annulering uiterlijk 4 werkdagen voor vertrek ontvangt u de
reissom terug onder aftrek van € 2,50 administratiekosten.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Betsy Seure, 06-29234878 of 035-5310129, mail: ecm.seure@ziggo.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
Keuringsartsen rijbewijs
Leef3.nu
Flexplek Soest
Regelzorg
Wijk Service Punt

033-469 23 23
036-720 09 11
088-232 33 00
06-28 70 10 55

Als je lid bent van Leef3.nu, krijg je korting bij een rijbewijsarts van
hun organisatie. Keuring kost dan: onder 75 jaar € 60, boven 75 jaar
€ 45. Aanmelden via Leef3.nu.
Rijbewijskeuringen CBR in Baarn
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet
ondergaan, kan daarvoor iedere maand terecht in De Leuning bij
keuringsarts de heer Windgassen. U kunt telefonisch een afspraak
maken; tel. nr. 085-0650005.Voor de keuring heeft u nodig:
- Keuringsformulieren, incl. de brieven van het CBR (de ZD-code)
- Rijbewijs of eventueel andere legitimatie
- Klein beetje urine, max. 2 uur oud (hoeft niet nuchter)
- Bril voor auto of t.v. Als u contactlenzen draagt, de verpakking of
het recept graag meenemen.
- Actueel medicatie-overzicht (AMO) van apotheek, max. 2
maanden oud, óók als u op dit moment géén medicijnen gebruikt.
- U kunt alleen met gepast contant geld betalen.
Huisartsenpost Soest (Eemland)
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)
Meander Ziekenhuis Amersfoort
Seniorenbus Soest-Soesterberg
Seniorenbus Baarn
Steunpunt Mantelzorg
Zorgloket WMO Soest
WMO meldpunt
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0900-331 1233
0900-430 1430
033-850 50 50
035-601 91 90
035-542 11 29
035-609 31 55
035-602 36 81
035-602 36 81

KBO Werkgroepen
Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com
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 rebus: Je lichaam
hoort alles wat je geest
zegt… blijf dus positief.
Oplossing sudoku: 6784

06-51 89 38 85

COSBO
- Yvonne Dijkhuis
- Anton den Ouden
- Paul Sparnaaij

035-602 75 04
0346-35 35 65
035-601 06 23

Evenementen
Ria Lamé
lame@xs4all.nl

035-602 87 26

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

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
- 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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035-531 01 29

AGENDA ALV

•
•
•
•
•

•
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SOEST-SOESTERBERG-BAARN-EEMNES
Verslag van de Algemene ledenjaarvergadering:
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig Bestuur:
Aanwezig leden:
Afwezig m.k.:
Afwezig z.k.
Verslagnr:
Verslag:

23 leden

15 juni 2021
HH Petrus en Paulus kerk
14.00 tot 15.20uur
Pastoor Skiba, Frits van Wesemael, Anton den
Ouden, Wim van Ruth, Betsy Seure, Ria Lamé
John Biesaart, Paul Sparnaaij, Yvonne Dijkhuis

10 leden
overige leden
2101-16
Anton den Ouden

1.
1.1

OPENING
De vicevoorzitter opent de vergadering om 14.00uur.

2.
2.1

GEBED/ OVERWEGING
Pastoor Skiba leest het artikel van Adrie Verweij voor uit KBO/
PCOB-magazine voor. Daarin vraagt hij aandacht voor eenzame
mensen.
VASTSTELLEN VAN DE AGENDA.
De voorgestelde agenda wordt onveranderd vastgesteld.

3.
3.1
4.
4.1

MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN STUKKEN.
Ten onrechte is in het jaarverslag voorbijgegaan aan de inzet van
Ruud Boon die zich enige tijd als aspirant bestuurslid onze KBO
afdeling heeft vertegenwoordigd in Baarn. Helaas heeft Ruud zijn
gepland bestuurslidmaatschap van onze afdeling niet kunnen
effectueren doordat een klemmend beroep kwam uit de
onderwijssector om als gepensioneerde terug te keren voor de klas.
Ruud blijft ons wel vertegenwoordigen in de Seniorenraad van
Baarn. Naast deze omissie betreurt het bestuur ook dat Paul
Sparnaaij niet als kandidaat bestuurslid in het Soester Venster is
vermeld.

5.
5.1

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING: 15-09-2020.
Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.

6.

BEKNOPT JAAARVERSLG BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE
COMMISSIE 2020.
De aanwezige leden hebben geen op- en aanmerkingen op het jaarverslag.
In het najaar wordt een ledenwerfcampagne gehouden om jonge senioren aan te
trekken.
Deze campagne wordt momenteel uitgewerkt door een tijdelijke werkgroep.
Paul Sparnaaij, webmaster, meldt dat met name de liturgiepagina erg goed
bezocht wordt. Ook de bestuurspagina wordt goed bezocht.

6.1
6.2
6.3
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7.
7.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

7.2

7.3
7.3.1
7.4
7.5
7.5.1
8.
8.1

8.1.1
8.1.2

8.2
9.
9.1

FINANCIËN 2020
Staat van baten en lasten over 2020 met toelichting. De Rabobank heeft op de
ledencertificaten in 2020 geen rente uitgekeerd. In plaats daarvan heeft de
Rabobank extra ledencertificaten verstrekt.
De grote clubactie van Rabobank Eemland heeft € 442.00 opgebracht. Dit bedrag
wordt besteed aan het project: alle senioren aan de tablet.
Leden uit Soesterberg kunnen helaas niet meedoen met Soest, omdat zij onder
Rabobank Heuvelrug vallen en niet onder Rabobank Eemland.
Om verspilling te voorkomen werd door Jan Roest gepleit voor een betere
afstemming van het aantal te bestellen Magazines en SV’s op het werkelijk
benodigd aantal exemplaren. Dit punt zal bij toekomstige afspraken met de
drukker worden meegenomen. Ook zal worden bekeken of het overschot aan
bladen kan worden ingezet bij onze ledenwerfcampagne
Balans per 31 december 2020 met toelichting. Door Covid-19 zijn de speeltijden
bij de passiespelen zodanig gewijzigd nl. dat het programma zonder pauze wordt
afgewerkt. Voor veel senioren is dit een probleem. De KBO heeft de passiespelen
geannuleerd. Aan de deelnemende leden is de reissom en intreebewijs terug
betaald.
Verslag van de financiële commissie. De penningmeester leest de verklaring voor
van de financiële commissie voor. De staat van baten en lasten geeft een getrouw
beeld.
De financiële commissie adviseert de vergadering penningmeester c.q. het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
Decharge van bestuur. Onder applaus geven de aanwezige leden de
penningmeester en daarmee het bestuur decharge voor het gevoerde financiële
beleid.
Benoeming leden financiële commissie .
De huidige leden van de financiële commissie, mevr. Hekspoor en de heer
Kortekaas zullen ook in 2020 de financiële commissie vormen.
BEGROTING 2021 MET TOELICHTING.
Het ledenaantal (900) van de KBO-Soest, Soesterberg, Baarn loopt dramatisch
terug. Ook bij de unie KBO loopt het ledental terug. Dit is aanleiding voor de
Unie als voor ons om in 2021 een ledenwerfactie te organiseren, die zich zal
richten op vooral jongen senioren.
Op 28 september a.s. organiseert de KBO in de Klarinet een feestelijke middag.
Met deze feestelijk middag wordt ook gevierd het 35-jarig bestaan van KBO
Soest, Soesterberg Baarn
Een voorstel van Jan Roest om gezien de huidige financiële reserves, de
contributie te verlagen werd door het bestuur afgewezen. Een deel van de
financiële reserves zullen worden aangewend voor een noodzakelijk geachte
ledenwerfactie.
Vaststellen contributie 2022. De contributie wordt in 2022 niet verhoogd.
ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING KBO- PCOB (algemeen en
lokaal).
Frits van Wesemael geeft in het kort weer hoe de verhoudingen binnen de Unie
KBO en de onderliggende bestuurslagen toe. Het volledig samengaan van KBO
en PCOB laat nog enige tijd op zich wachten. Dit wordt veroorzaakt door een
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9.1.2

10.
10.1
10.2

11
11.1

11.2
11.3
12.
12.1

verschil in de organisatie. KBO werkt met autonome plaatselijke bonden. De
PCOB werkt landelijk.
In Soest werken de KBO en PCOB uitstekend samen in het COSBO. Hierdoor
kunnen zij een vuist maken richting gemeente Soest. Door met één mond te
spreken worden de belangen van de vele senioren goed behartigd.
SAMENSTELLING BESTUUR:
Aftredend en niet herkiesbaar: Frits van Wesemael vicevoorzitter.
Te benoemen als algemeen bestuurslid: Ria Lamé; Paul Sparnaaij. De
vergadering gaat, onder applaus akkoord met de benoeming van Ria Lamé en
Paul Sparnaaij.
Te benoemen als voorzitter: Yvonne Dijkhuis. Onder applaus benoemt de
vergadering Yvonne Dijkhuis tot voorzitter van de KBO- Soest, Soesterberg,
Baarn.
AFSCHEID VAN FRITS VAN WESEMAEL,
Na haar benoeming als voorzitter, gaat Yvonne Dijkhuis in op de rol welke
Frits van Wesemael in de KBO heeft gespeeld. In 2012 werd hij benoemd als
voorzitter In 2016 werd hij opgevolgd door Theo Stoop en werd Frits van
Wesemael vicevoorzitter.
In 2020 overleed Theo Stoop en nam Frits de rol van wnd. Voorzitter op zich.
Allen zijn er van overtuigd dat Frits van Wesemael de belangen van de KBO
Soest, Soesterberg, Baarn uitstekend heeft vervuld.
Yvonne Dijkhuis sloot haar betoog af met het overhandigen van een boeket
aan Frits van Wesemael
RONDVRAAG.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13.
SLUITING.
13.1
Om 15.20 uur sluit de nieuwe voorzitter de vergadering. Zij nodigt de
aanwezigen uit om in de Willibrord zaal een kopje koffie/ thee te drinken met een plakje
cake die door Betsy Seure zijn gebakken.
Dit verslag is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op:
…………………………………2022
Voor akkoord:

De verslaglegger:

Yvonne Dijkhuis
Voorzitter

Anton den Ouden,
Secretaris
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Jaarverslag 2021.
Bestuur
Samenstelling van het bestuur op 01-01-2021:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid/ Reizen
Bestuurslid/ Soester Venster
Aspirant bestuurslid/webmaster
Aspirant bestuurslid/ Evenementen
Aspirant Bestuurslid

Vacant
Frits van Wesemael
Anton den Ouden
Wim van Ruth
Betsy Seure
John Biesaart
Paul Sparnaaij
Ria Lamé
Ruud Boom

Samenstelling van het bestuur op 31-12-2021:
Voorzitter
Vicevoorzitter/ webmaster
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid/ Reizen
Bestuurslid/ Soester Venster
Bestuurslid/ evenementen

Yvonne Dijkhuis
Paul Sparnaaij
Anton den Ouden
Wim van Ruth
Betsy Seure
John Biesaart
Ria Lamé

2021 stond voor het tweede jaar in het teken van COVID-19. Dit virus was
ook van invloed op het reilen en zeilen van de KBO-SSB. Veel activiteiten
konden niet of beperkt doorgaan vanwege beperkende maatregelen,
ingesteld door de overheid.
De Algemene jaarvergadering welke in maart plaats moest vinden kon niet
doorgaan en werd verplaatst naar mei. De ledenvergaderingen in Baarn en
Soesterberg konden geen doorgang vinden i.v.m. de beperkende
maatregelen.
Het dagelijks bestuur heeft, evenals het Algemeen bestuur, in 2021 zeven
keer vergaderd. In de maanden januari, februari en maart is er niet
vergaderd vanwege beperkende maatregelen. In de maanden juli en
augustus was het bestuur met reces. In de loop van 2021 is er vanuit het
bestuur een werkgroep ledenwerving opgestart. Met als doel vooral jonge
senioren te bewegen lid te worden van de KBO.
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Om te weten te komen waarom jonge senioren lid worden bij de KBO, zijn
de jonge senioren van onze afdeling uitgenodigd om met de werkgroep van
gedachten te wisselen over het lidmaatschap van de KBO. Slechts enkele
jonge senioren hebben gereageerd op deze uitnodiging.
De werkgroep zal in 2022 nieuwe activiteiten ontplooien om
(jonge)senioren te bewegen lid te worden van de KBO. De vergaderingen
van KBO-provincie Utrecht zijn allemaal door de voorzitter of
vicevoorzitter bezocht. De vergaderingen vonden via “zoom” plaats.
Drie bestuursleden zijn namens de KBO-SSB vertegenwoordigd in het
COSBO.
Lief en leed
In 2021 werden er 25 leden 90 jaar.
In deze Coronatijd kwamen we met het mondkapje en op gepaste afstand!
Sommige jarigen waren Corona-moe en mochten we toch binnenkomen
om te feliciteren. Niet met handen maar met knuisten of ellebogen.
Ook was er een 60-jarig huwelijk, die we met een bloemetje bezocht
hebben. Misschien zijn er wel meer gelegenheden waar een bloemetje
gewaardeerd wordt, maar als we het niet weten, gaan we ook niet op
bezoek. We vragen het ieder jaar; “weet u een lid dat met lief en leed te
maken krijgt’ laat het ons weten!
Corry Smeele / Gusta Borgts
Verslag van de KBO-Soos Klaverjassen en Bridgen.
Ook in het jaar 2021 domineerde het corona-virus en de RIVMmaatregelen de KBO-soos woensdagmiddagbridge.
Zelfs ons jaarlijkse evenement SAMEN100 BRIDGEN in januari 2021 is
tot teleurstelling van vele bridgers niet doorgegaan. Het was namelijk niet
mogelijk om de verplichte afstand van 1,5 meter te handhaven in het
Ontmoetingscentrum De Klarinet in Soest.
De teamleden van de woensdagmiddagbridge hebben gedurende de
“lockdown” zoveel mogelijk contact gehouden met de bridgeleden door
regelmatig een nieuwsbrief te sturen om de leden een hart onder de riem te
steken.
Voor de paasdagen heeft het team van de KBO-soos bridgen een zakje met
chocolade paaseieren aan huis bezorgd voor de bridgeleden. Dat is door
velen erg gewaardeerd.
In de zomer van 2021 leek de gemeenschap weer open te kunnen doordat
de besmettingen afnamen. Het goede nieuws was dat er weer gebridged
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kon worden. De maanden juli en augustus zijn vakantiemaanden en De
Klarinet is dan gesloten.
EINDELIJK!! Na 16 maanden konden we weer bridgen in De Klarinet en
zijn we op 15 september 2021 weer gestart met de KBO-soos
woensdagmiddagbridge. HOERA !!!Met in achtneming van de
maatregelen hebben we de bridge- en klaverjasleden weer kunnen
verwelkomen in De Klarinet. Het was fijn om elkaar weer te zien en ons
favoriete kaartspel te kunnen spelen.
Maar helaas…. Na 2 maanden moesten we het bridgen per 3 november
2021 weer stopzetten! De nieuwe Omikron-variant zorgde voor snelle
toename van de besmettingen.
We hopen en vertrouwen erop dat we in het jaar 2022 weer gauw kunnen
bridgen en klaverjassen in De Klarinet. We kijken ernaar uit om de KBOsoos leden weer te kunnen ontmoeten voor een gezellig middagje kaarten.
Namens de teamleden van KBO-soos woensdagmiddagbridge,
Winnie Schuin
Jaarverslag Soester Venster.
Het Soester Venster - het afdelingsblad van KBO Soest - Soesterberg Baarn is, ook in 2021, weer tienmaal verschenen en ook in dit jaar was de
redactie door de beperkingen die het coronavirus het bestuur oplegde
genoodzaakt de inhoud aan te passen aan de zeer beperkte activiteiten.
Door deze beperkingen viel er aan KBO-activiteiten vaak niet veel te
melden. Desondanks meent de redactie er ook dit jaar, mede door de inzet
van onze columnisten er weer een aantrekkelijk blad van te hebben
gemaakt.De redactie verwacht dat in 2022 een groot aantal al eerder
geplande activiteiten weer kunnen worden opgestart en in het Soester
Venster kunnen worden vermeld.
John Biesaart
Rapportage werkgroep Ledenadministratie
Aantal leden per 31-12-2020 948
Aantal leden per 31-12-2021 869
Verwerking van verhuizingen, opzeggingen en invoer van nieuwe leden.
In december de contributie van 2021 geïncasseerd voor de leden die een
machtiging hebben afgegeven. Leden die geen machtiging hebben
afgegeven hebben een nota ontvangen en naar aanleiding van de
31

betalingen worden deze vastgelegd. 10 maal bezorglijsten en etiketten
verzorgd voor de lopers. Op verzoek een aantal specifieke rapportages
gemaakt.
Anton Simonis
Dagtochten KBO
Na 2020 waarin geen reis uitgevoerd kon worden hoopten we dat dit in
2021 wel weer mogelijk zou kunnen zijn. Helaas is dit ook weer een jaar
zonder KBO-reizen geworden. We hadden wel de reis naar de Passiespelen
gepland. Die reis was doorgeschoven van 2020 naar 2021. Helaas kon deze
reis niet uitgevoerd worden.
We hebben wel weer een poging gedaan om eind september naar
Scheveningen te gaan maar ook deze reis moest helaas geannuleerd
worden.
Onze derde poging was een prachtige dagtocht naar Luttelgeest met een
kerstlunch en kerstdiner maar ook hier was corona de baas en moesten we
ook deze derde reis annuleren.
Jammer voor de mensen die hiervoor ingeschreven hadden en weer niet op
reis konden.
We blijven moed houden en hopen dat er in 2022 weer iets mogelijk gaat
worden. Wie weet.
Namens de reiscommissie,
Betsy Seure en Tonny Hilhorst.
Jaarverslag Evenementen
De Jaarvergadering 2021 vormde een schril contrast met het voorgaande
jaar. Door de langdurige lockdown van destijds verkoos men uiteindelijk
de kerkzaal van de Petrus en Pauluskerk om voldoende afstand te creëren,
en zelfs koffie na afloop zat er niet in.
Hoewel ook dit jaar de datum fors moest worden opgeschoven vanwege de
lockdown konden we op 28 september de deuren opengooien voor de
viering van het 35jarig bestaan van onze afdeling.
Het werd een gezellige middag, waarin het een feest was om elkaar weer te
ontmoeten, gelardeerd door het optreden van de BOA’s uit Amersfoort. Het
feestje werd door ongeveer 60 leden bezocht.
Op 16 november werden de vrijwilligers uitgenodigd voor een lezing van
de heer Zondag, voormalig ambtenaar bij de Burgerlijke Stand van Baarn,
die zijn ervaringen met ons deelde over namen en voornamen, onder het
genot van een drankje en hapje. Deze middag trok ongeveer 30 bezoekers,
en dat was met de inmiddels aangescherpte coronaregels de limiet.
Alle vrijwilligers ontvingen voor hun inspanningen een flesje wijn.
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Daarna was het weer uit met de pret vanwege virus-waarschuwingen. Wij
houden onze hoop gericht op verbetering in 2022.
Ria Lamé
Liturgie
Ook in dit verslagjaar heeft de coronapandemie zijn invloed gehad op de
KBO-vieringen; door de Liturgiecommissie zijn evenwel drie
eucharistievieringen en één woord- en communieviering voorbereid en
uitgevoerd. Vanwege de komende sluiting in 2021 van de H. Familiekerk
zijn deze vier vieringen voor het eerst gehouden in de H.H. Petrus &
Pauluskerk. Op 25 maart vond de Paasviering plaats met als voorganger
pastor Zwarts; op 20 mei werd met een woord en communieviering, de
Maria-viering gehouden, voorganger was pastor Sarot. Op 17 september
werd de openingsviering voor het KBO-seizoen 2021/2022 gehouden,
voorganger: pastor Meneses. Op 16 december vond de kerstviering plaats,
met als voorganger pastoor Skiba. Ook weer door de pandemie is het
aantal deelnemers, dat aan de vieringen deelnam, beperkt. In alle vier de
vieringen namen, naast de mensen die een functie hebben in de viering,
nog zo’n vijfenveertig leden van onze KBO-afdeling deel aan de
vieringen; zij hebben zich vooraf aan de viering aan moeten melden bij het
parochiesecretariaat. Reacties van mensen, die aan de vieringen hebben
deelgenomen, zijn ook nu weer positief geweest. Gelukkig is het mogelijk
geweest, rekening houdend met de corona voorschriften, om na de viering
nog gezamenlijk een kopje thee of koffie te drinken, met een versnapering
daarbij; alsmede ook het op een gemoedelijke en sfeervolle wijze
gesprekken met elkaar voeren en het uitwisselen van wetenswaardigheden.
Vanzelfsprekend willen wij aan allen, die het mogelijk hebben gemaakt om
de vieringen te kunnen houden, onze hartelijke dankzeggen. In 2022 willen
we drie KBO-vieringen organiseren.
Jan Roest
Belasting invulhulp (HUBA)
Ook in 2021 hebben we weer enkele honderden leden in Soest en Baarn
kunnen helpen met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.
Voor de verschillende Toeslagen heeft de werkgroep ook meer dan
voldoende kennis in huis.
De werkgroep bestaat uit meerdere zeer trouwe medewerkers.
Henk Kok
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Jaarverslag webmaster.
Jaaroverzicht 2021 van de website www.kbosoest.nl
De bezoeken aan onze website zijn ten opzichte van 2020 iets gedaald. Dit
is niet zo verwonderlijk wanneer je bedenkt dat in er 2020 nog wel
activiteiten, hetzij in beperkte mate, konden worden verricht. Ook kon er
nog een enkele reis worden gemaakt. Dit resulteerde in bezoeken aan de
website omdat de geïnteresseerden het fotoalbum wilden bekijken.
Desondanks hoeven we niet ontevreden te zijn over het bezoekersaantal in
2021. We hebben, zo blijkt uit reacties, een attractieve website en de
gegeven informatie voldoet duidelijk aan de behoefte. Onderstaand vindt u
een overzicht van de bezoeken per maand. Deze cijfers geven aan hoeveel
mensen de website hebben bekeken en eventueel meerdere pagina’s
hebben gezien.
Januari 227; februari 199; maart 306; april 219; mei 229; juni 175; juli
156; augustus 195; september 233; oktober 240; november 216 en
december 164. Totaal 2.559 bezoekers. De verwachting is dat zodra het
coronavirus geen belemmeringen meer geeft er opnieuw diverse
activiteiten kunnen worden verricht en reizen weer kunnen worden
gemaakt, het aantal zeker zal stijgen.
Uw webmaster
Paul Sparnaaij
Kort Jaarverslag COSBO 2021
Het COSBO (Centraal Overleg Soester Bonden van Ouderen) is het
platform voor overleg met de Gemeente Soest over alle zaken die de
belangen van de Senioren van Soest betreffen.
De KBO werd in het verslagjaar vertegenwoordigd door de heer van Frits
van Wesemael, en na zijn aftreden door mevrouw Y. Dijkhuis-Blessing, en
de heren Paul Sparnaaij en Anton den Ouden.
Het PCOB is vertegenwoordigd door Mevrouw Riet Wind-Mellink en de
heren Cees Boshuizen en Joop van der Wal. Naast deze leden is de heer
Frans Panhuijzen onafhankelijk lid die ook penningmeester a.i. is.
De belangrijkste speerpunten voor het COSBO zijn Wonen, Zorg en
Welzijn. Hiertoe wordt niet alleen overleg gevoerd met het
Gemeentebestuur maar ook met de fracties van de politieke partijen in
Soest. Alle activiteiten van de Gemeente op deze deelgebieden worden
nauwlettend gevolgd en waar nodig direct contact gezocht zowel naar het
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Gemeentebestuur als betrokken wethouders en niet alleen raadsfracties
maar ook fracties van de oppositiepartijen.
In 2021 werd vanwege de coronamaatregelen driemaal vergaderd
met het voltallige bestuur. Daarnaast zijn er diverse overleggen
geweest tussen de voorzitters van KBO en PCOB en de secretaris.
De vergaderingen vonden plaats op de eerste donderdag van de
maand in de vergaderzaal van Ontmoetingcentrum Klaarwater.
Bij spoedeisende zaken, tijdens deze maanden, werden de ter zake
doende bestuursleden benaderd via het dagelijks bestuur. Daarnaast
hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de directeur
van de SWOS en voorzitter en secretaris van het COSBO.
Belangrijke activiteiten van bestuur en werkgroepen waren:
Contacten met de wethouders: L. van Aalst, A. Treep en N. Kundic,
m.b.t. de onderwerpen: woonvoorzieningen senioren, Ontwikkeling
Dalweg en aanvragen WMO-voorzieningen. Helaas moeten wij
constateren dat het COSBO, ondanks toezeggingen niet uitgenodigd
is om mee te denken/praten over onze visie m.b.t. noodzakelijke
woningbouw.
Daarnaast waren er contacten met leden van verschillende
fractievoorzitters over belangenbehartiging senioren op lokaal niveau
zoals: wonen het realiseren van levensloopbestendige woningen en
zorghuisvesting, langer thuis wonen van senioren en toewijzing van
hulp die dit mogelijk moet maken (Keukentafelgesprekken).
De Seniorenmiddag in samenwerking met “Groot Gaesbeeker Gilde”
in Soest heeft in 2021 niet plaatsgevonden vanwege Covid-19.
Kransleggingen op 4 mei en 15 augustus.
Overleg met SWOS over vraagstukken, die van gemeenschappelijk
belang zijn.
Het COSBO-manifest wat in maart 2021 werd opgesteld is met 7
fracties besproken op: `15/9, 29/9, 13/10, 27/10 en 24/11
C. Boshuizen (secretaris)
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN

1. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
2021
Het eindresultaat van de activiteiten over 2021 bedraagt plus € 429.
De pandemie Covid-19 heeft er voor gezorgd dat vele activiteiten deels
of geheel niet konden worden uitgevoerd. Daarnaast was een meevaller
dat de vergoeding over de beleggingen alsnog werd uitbetaald.
2. De beurskoers van de Rabo-Certificaten was op 31 december 2021
bijna 136, waardoor een positief koersresultaat van € 950 werd behaald.
De uitbetaalde vergoeding over deze certificaten bedroeg netto € 1.595.
3. De ontvangen contributies waren gebaseerd op een totaal van 946 leden
op 1 januari 2021 plus de latere nieuwe aanmeldingen. Per 31 december
2021 waren 873 leden ingeschreven.
4. Voor de reizen waren in het najaar weer mogelijkheden geopend.
Aangezien het aantal inschrijvingen onvoldoende was in combinatie
met verdere corona-maatregelen werden de geplande reizen
geannuleerd.
5. In 2021 zijn nog enkele kaartmiddagen georganiseerd. De subsidie van
Parochiële Caritas van € 500 werd ontvangen. Er zijn 4
liturgievieringen gehouden.
6. De projecten uit ontvangsten van Rabo Clubsupport over de jaren 2019,
2020 en 2021 konden door Covid-19 niet worden uitgevoerd in 2020
en 2021. Daarom zijn onder evenementen de resterende gelden
gereserveerd voor uitvoering in 2022.
7. De afdeling KBO Soest-Soesterberg-Baarn heeft in september 2021 een
jubileumfeest bij het 35-jarig bestaan uitbundig gevierd in de Klarinet.
Ca. 90 leden waren daarbij aanwezig.
8. Incidentele baten en lasten betreffen afwikkeling van stelposten uit
2020 en opschonen van de boekhouding.
Wim van Ruth, penningmeester
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 [incl. resultaat]
ACTIVA

31-12-2020

31-12-2021

Beleggingen Rabobank

34.776

35.726

Spaarrekeningen Rabobank

25.623

26.990

Betaalrekeningen Rabobank

28.177

25.725

Overige ac?va

2.008
_______

116
______

Totaal

90.584

88.557

59.339

59.768

Voorzieningen

5.400

6.099

Overige passiva

25.845
______

22.690
______

Totaal

90.584

88.557

PASSIVA
Reserves

TOELICHTING:
Het eindresultaat 2021 is opgenomen bij de reserves en voorzieningen.
De beleggingen zijn gestegen door de koerswinst per 31 december 2021, welke is
opgenomen bij de voorziening koersverschillen.
De voorzieningen bestaan uit: Ouderenwerk Baarn € 500, Voorziening
koersverschillen € 2.477 en het fonds Lief en Leed € 3.122.
Bij overige passiva zijn de ontvangen project-gelden van Rabo Clubsupport over
de jaren 2019, 2020 en 2021 , totaal € 1.177 opgenomen. Uitvoering hiervan is
voorzien in 2022.
Tevens zijn, zoals gebruikelijk bij overige passiva, de geïncasseerde contribu?es
voor 2022 hier opgenomen.
Wim van Ruth, penningmeester
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN
TOELICHTING OP DE BEGROTING VOOR 2022
1. De begroting 2022 is opgesteld nadat de beperkende corona-maatregelen waren
opgeheven. Niet alle activiteiten zijn derhalve voor het gehele jaar voorzien.
2. Door de daling van het ledental [van 1 januari 2021 946 leden naar 869 leden
per 1 januari 2022] is de contributie-opbrengst begroot op het aantal leden per 1
januari 2022. In de begroting zijn uitgaven voorzien voor een project
Ledenwerving, waarvoor een aparte werkgroep in het bestuur is opgericht. De
hopelijk positieve effecten hiervan [naast de negatieve effecten door
opzeggingen] zijn niet in de cijfers verwerkt.
3. De advertenties in Soester Venster hebben last gehad van opzeggingen door
adverteerders. De redactie zal zich inspannen de verloren advertenties te
vervangen.
4. Reizen zijn voorzien vanaf mei 2022; in totaal 7 dagtochten, waarvoor een
programma is samengesteld. Normaliter bieden wij 10 reizen per jaar.
5. De Soos [bridgen en klaverjassen] is gestart medio februari 2022. Er worden 3
liturgievieringen voorzien.
6. Naar verwachting zal de Rabobank weer de volledige vergoeding over de
belegde certificaten uitkeren. Koersverschillen zijn uiteraard niet begroot.
7. De incidentele baten komen uit gereserveerde projectgelden van Rabobank
Club Support over de jaren 2019, 2020 en 2021. De uitvoering van deze
evenementen zal in 2022 plaatsvinden, tezamen met de verwachte opbrengst
van Club Support 2022.
8. De afdracht per lid aan de Bond Utrecht c.q. KBO-PCOB is , na rijp beraad , op
een bedrag per lid vastgesteld, waardoor de begroting , mede door het gedaalde
aantal leden, kon worden verlaagd.
9. De oplaag van Soester Venster is verlaagd naar 850 stuks met als basis een 2jaren contract, waardoor de begroting kon worden aangepast.
10.In de begroting voor evenementen is , naast de projecten van de Rabobank, een
bedrag opgenomen van € 900 voor nieuwe initiatieven.
VOORSTEL CONTRIBUTIE VOOR 2023
Het bestuur stelt voor de contributie voor alleenstaande leden te houden op € 27
en voor paren op € 43 per jaar.
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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 |
Priv ébijeenkomsten

