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de voor ú beste hooroplossing!
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Die eerste stap … 
Wat was het fijn om op 19 april jl. een Algemene 
Ledenvergadering te kunnen houden zonder 
lockdown beperkingen, elkaar weer ontmoeten en 
om na afloop bij te praten. Een kort verslag leest u 
elders in dit Soester Venster. Wat uw bestuur wel is 
opgevallen dat er minder belangstellende leden 
waren dan in voorgaande jaren.  
Ook bij onze andere activiteiten merken we dat het 
voor sommige leden op de ene of andere manier toch 
moeilijk is om het oude ritme van voor de lockdown 
weer op te pakken. Door het wegvallen van een 
dierbaar familielid, vriend of vriendin, waarmee je 
vaak samen ergens naar toeging, blijkt de drempel 
ineens erg hoog om alleen iets te ondernemen. Wij 
merken echter wel dat als die eerste stap eenmaal is 
gezet men blij is dat men gegaan is en ook weer gaat 
deelnemen aan andere activiteiten.  
Ook de organisatoren van de Soos hebben gemerkt 
dat sommige verwoede bridgers wegblijven omdat 
hun vaste bridgepartner om wat voor reden dan ook 
is uitgevallen. Hetzelfde geldt voor de klaverjassers. 
Niet meer komen is eigenlijk geen optie. Een 
telefoontje naar Winnie Schuin (06-28 41 76 81) of 
Yvonne Landman ( 06-12 94 24 44) en zij zullen hun 
uiterste best doen weer een nieuwe bridge/klaverjas-
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partner te vinden.  

Kijk, als er twee om deze reden niet komen en Winnie en Yvonne 
weten het niet is dat toch jammer, want een bridge/klaverjas partner 
is dan snel gevonden.   
 
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor onze andere activiteiten. Nieuwe 
activiteiten zijn o.a. de maandelijkse borrel (iedere derde vrijdag van 
de maand) om 16.00 uur in de kantine/terras van de tennisclub LTC 
Soestdijk aan de Schrikslaan en de maandelijkse lunch (iedere eerste 
zondag van de maand) in een steeds wisselende locatie.  We hebben 
juist voor deze mogelijkheden gekozen omdat er niets plezieriger is 
dan elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Over de 
maandelijkse lunch vindt u verder in dit Soester Venster meer 
informatie.  Ook bij onze reizen mag alleen zijn geen belemmering 
zijn om niet mee te gaan. Bij onze eerste dagtocht waren er enkele 
leden die toch die stap gezet hebben, daar heel blij mee waren en 
zich meteen weer inschreven voor een volgende reis. 

Nu beseffen wij als bestuur heel goed dat er ook leden zijn die door 
geestelijke of lichamelijke beperkingen of ziekte niet aan deze 
activiteiten kunnen deelnemen. Maar hier ligt eigenlijk een oproep 
aan al onze leden. Is er iemand in uw omgeving die wel wat 
aandacht of ondersteuning kan gebruiken en u kunt zelf die eerste 
stap niet zetten neem dan contact op met onze vrijwillige 
ouderenadviseur Ria Roelants (035- 887 85 63).

 
Overleden

Dhr. W.G. Hilhorst;  Dhr. J.A.M. Matthijssen 

Wij gedenken hen in dankbaarheid.
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De Lunchclub wordt weer opgestart! 

Jarenlang functioneerde de lunchclub ‘De Tafelbel’ onder de 
bezielende leiding van Mary Engel, iedere eerste zondag van de 
maand. Totdat de coronapandemie daar een eind aan maakte. 
Maar we gaan weer van start op zondag 12 juni in het Fletcher 
restaurant, beter bekend als Het Witte Huis aan de Birkstraat 138, en 
vervolgens elke eerste zondag van de maand in een andere 
eetgelegenheid. Doet u ook mee? 

Deelname verplicht u tot niets, behalve het feit dat u uw eigen lunch 
naar keuze zelf betaalt. 
Een uitgelezen gelegenheid voor ontmoeting en gezelligheid. 
In geval u géén             heeft en niet over ander vervoer beschikt, laat het 
ons even weten. 

Voor reservering van de tafel verzoeken wij u om u uiterlijk 9 juni 
aan te melden bij ondergetekende,  
T. 035-602 87 26 of T. 06-57 341 321. 

mail: lame@xs4all.nl 
Uw gastvrouw: Ria Lamé.
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WONDER                                       Gerda  Buis

Het leven gaat niet altijd over rozen, maar paardenbloemen zijn ook 
mooi. 
Bron: Gerardus Kalender. 

De zomermaanden staan voor de deur. Velen van ons hebben denk 
ik, vakantieplannen. Even lekker er op uit. Je zinnen verzetten.  
De sleur, de sores, achter je laten, om gelouterd weer thuis te komen. 
We kunnen weer met een lege rugzak verder. 

    Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik merk dat leeg, 
opgeruimd, mij steeds moeilijker afgaat. Zou het te maken hebben 
met ouderdom, liever gezegd, dat het ouder worden ons steeds meer 
confronteert met lege gaten in de kennissenkring? Er treden meer 
lichamelijke kwaaltjes op. We zien het leven meer en meer 
afstandelijk worden, doordat mobiel bellen, appen de trend zijn 
geworden. Kortom, we vragen ons af, “is dit het nu”. Waar zijn de 
gloriedagen gebleven?  Een reële gedachte, of draaf ik door? 

    Laat ik u zeggen dat mijn leven op dit moment niet zo over rozen 
gaat. Ik maak mij zorgen over mijn moeder. Ja, ik mag niet vergeten 
dat zij met haar hoge leeftijd, niet veel te wensen meer heeft. Maar 
toch. Door de corona heeft zij veel van haar optimisme ingeboet. Ik 
zie haar  door groot personeelstekort in het verzorgingshuis 
wegkwijnen. Dit gegeven stemt mij somber. Ik kan er niet mee 
overweg. 
    Ach en zo zijn er meerdere zorgen in mijn leventje waardoor je de 
rozen niet zo ziet bloeien. Het is meer die paardenbloem die op mijn 
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 Het zijn niet altijd  
 de rozen 
 die bloeien op mijn levenspad 
 zo nu en dan 
 omarm ik de paardenbloem 

 op die momenten 
 wanneer het leven 
 zijn glans 
 aan het verliezen is 
 vang ik haar gouden glans 

en ik weet 
er is zoveel meer 
het is niet zo zwart 
in al haar eenvoud 
zo’n rijkdom 

zo is het leven 
dagen vol rozengeur 
dagen vol deernis 
doch, blijf haar zien 
die paardenbloem vol hoop 

                     Gerda Buis 

pad verschijnt. Ik moet haar leren waarderen, omdat ik weet dat 
leven, echt leven nu eenmaal zijn ups en downs kent. En zo af en toe 
word ik daar wel op geattendeerd. Zijn er mensen die mij laten zien, 
dat een handicap niet behoeft te betekenen dat je als persoon alle 
glans hebt verloren. Nee juist door een prachtig innerlijk kan stralen. 
Dat moet ik voor ogen houden. Tegenslag, obstakels, zij kunnen de 
paden die je bewandelt bemoeilijken. Doch ontdek dat die 
eenvoudige paardenbloem, je enorm kan verrijken. 

Lieve mensen, hou je hieraan vast. Geniet van de zomer en kom 
gelouterd weer thuis. 
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De wekelijkse KBO-woensdagmiddag SOOS, waar KBO leden in 
een gezellige en ontspannen sfeer kunnen komen bridgen en 
klaverjassen is helaas door het Coronavirus meerdere malen 
onderbroken.  

EINDELIJK !!  In het voorjaar 2022 is de woensdagmiddag Bridge- 
en Klaverjas-SOOS herstart.  
We zijn blij dat we de draad weer kunnen oppakken en hebben 
intussen een paar gezellige bridge- en klaverjasmiddagen mogen 
beleven.  
Om diverse redenen kunnen een aantal leden niet meer deelnemen 
aan deze woensdagmiddag-SOOS, wat we natuurlijk ten zeerste 
betreuren. 
Het betekent dat wij weer ruimte hebben voor nieuwe deelnemers.  
Vindt u het leuk om in een gezellige en ontspannen sfeer te bridgen 
of te klaverjassen, dan bent u op de woensdagmiddagen van harte 
welkom op onze SOOS in het Ontmoetingscentrum De Klarinet in 
Soest, aanvang 13:30 uur tot 16:30 uur. 
Heeft u (nog) geen bridge- of klaverjaspartner dan proberen wij voor 
u een passende partner te zoeken.  
Voor het klaverjassen kunt u zich opgeven bij : 
Yvon Landman, telefoonnummer 06-12 94 24 44 
Voor het bridgen kunt u zich opgeven bij: 
 Winnie Schuin, telefoonnummer 06-28 41 76 81 

 Kom eens vrijblijvend langs en  proef de gezellige sfeer, wij zien u  
 graag.  
 Mede namens de teamleden van de KBO-woensdagmiddag SOOS 

Winnie Schuin 

Woensdagmiddag-SOOS
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DE VOLMAAKTE HOLLANDSE KEUKENMEID 
(vervolg) 

D A N K Z E G G I N G 

A A N   D E 

SCHRYFSTER 

Van dit nuttige werk 

Heb dank, Eerwaarde Vrouwe! 
U Naarstigheid en Deugd, 
Een leidster is der Jeugd 

In ’t Leeren Huis te houwen, 
Gy toonde met ‘er daad 

Hoe dat een Vrouw moet hand’len, 
Niet zorgloos voort te wand’len, 

Met brallen op de straat; 
Nog ’s morgens lang te slaapen, 

Het mag dan gaan zo ’t wil: 
De Meiden zitten stil, 

En werken niet maar gaapen, 
Of spotten met haar Vrouw: 

Roept dan myn Heer om eeten,  
De helft is wel vergeeten, 
Zo volgt het naberouw. 

Hem walgt de beste Spyzen, 
Al zyn de kosten groot:
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Heeft hy een Vriend genoot, 
Die zwygt, maar zal ’t niet pryzen 

Straks hoord men een gekyf; 
De Meid die moet vertrekken 

Maar ’t voorbeeld zou haar wekken 
Van een regt naarstig Wyf, 
Zo deed gy in uw leven, 
En zaagt met eigen oog, 
Dat niemant u bedroog; 
Men zogt u natestreeven 
In zuinigheid en kunst. 

De Meiden leerden werken, 
Te kooken, Braaden, Snerken, 

En wonnen uwe gunst. 
Uw dogters moesten leeren, 

De handen aan de ploeg, 
Te werken ’s morgens vroeg, 

Om alles te regeeren. 
‘k Heb meermaal met vermaak’ 

Tot uwent aangezeeten, 
Maar nooit volmaakter eeten, 
Gezond en goed van smaak. 

In order op zien zetten 
Een ieder was vernoegt, 

Want alles was zo ’t voegt; 
Gy wist ‘er op te letten. 

Komt Vrouwen wie gy zyt ! 
Leert hier u plichten kennen:
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En u daar door gewennen’ 
Den kostelyken tijd. 

Met yver te besteden; 
Zo zult gy uw Gemaal 

Door ’t aangenaam onthaal, 
En kuische zinlykheden, 

Vernoegt zich aan den Dis. 
Het Huisgezin zal bloeijen, 

De Kind’ren vrolyk groeijen 
Altoos vernoegt en fris. 

Gy wakk’re Keuken-Meiden! 
Volgt deez’ Mevrouwe na, 

En laat u vroeg en spa 
Door haaren raad geleiden, 
Zy toond hier uwen plicht, 
Draagt zorge daar beneven, 

U goeden raad te geeven 
Tot sterking van ’t gezicht; 
Voor veelerhande quaalen. 
Indien dit werk u smaakt, 

Zo word gy eens volmaakt, 
En gunst zal u bestraalen. 

Dus word een braave Vrouw, 
De Steunpilaar der Trouw. 

C.W.L.I.V. 

Het boekje vermeldt niet waar deze initialen voor staan (red.)
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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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      Collateral damage       
 Leo Weusten, huisarts

Collateral damage 
Soms zijn situaties waarin ik als huisarts beland even triest als 
geestig.  
Ik herinner me dat ik een tijd geleden net in het begin van mijn 
middagspreekuur gestoord werd door mijn assistente. Zij wilde mij 
telefonisch doorverbinden met Mevrouw X, die in paniek was. Ik 
moest onmiddellijk komen. Haar man - 86 jaar oud - was van de wc-
pot gegleden en het lukte haar niet hem op de been te krijgen. 

Ik probeerde me een voorstelling te maken van de situatie. De 
spreekwoordelijke blinde helpt de lamme. Jut en Jul, kreunend en 
kermend, vloekend misschien wel, met zijn tweeën in het kleine 
hokje over en langs elkaar heen, zoekend naar de goede positie om 
hem weer op zijn fauteuil in woonkamer te krijgen.  

Waar de oude dame natuurlijk never nooit zou in zou slagen. 

Betrof dit nu een medische vraag waar een dokter voor moest 
uitrijden en zijn patiënten van het middagspreekuur in de steek 
moest laten? Of was dit eigenlijk niet veel meer iets voor de dames 
en heren van de thuiszorg?  
Nee, de wijkzuster, die kon mevrouw echt niet bereiken…  

Ik besloot dus toch maar uit te rukken en vroeg de assistente zich 
namens mij te excuseren bij de volgende patiënt in de wachtkamer.  
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Ik rende de trappen op in de galerij en liep nog half hijgend met mijn 
dokterstas hun appartementje binnen. Daar zag ik meneer liggen op 
de vloer in het toilet, met zijn luierbroek op zijn enkels en zijn hoofd 
moedeloos voorover gebogen. Met zijn rug leunend tegen de wc-pot. 
Hulpelozer nog dan ik mij had voorgesteld bij het telefoongesprekje 
zo-even.   

Ik besloot de rol aan te nemen van de sterke broeder die dit varkentje 
wel even zou wassen. In dit soort situaties is het beter om het 
komische te ontwaren en het trieste van de zaak even te vergeten. 
Alhoewel ik ook vervuld raakte van intens mededogen bij de aanblik 
van dit bijna mensonterende tafereel.  

Nadat ik mij ervan had vergewist dat er geen ernstige medische 
oorzaken waren (en meneer scheen gelukkig ook niets gebroken te 
hebben), stroopte ik mijn mouwen op en klom over hem, en over de 
wc pot heen. Zo kon ik hem van achter omhoog tillen in de 
Rautekgreep (mijn handen omvatten zijn onderarmen die hij 
horizontaal voor zijn borst hield).  

Na een tijdje stoeien lukte het zowaar om hem staand en wel achter 
zijn rollator te positioneren. Het streepje bruinigheid op mijn rechter 
broekspijp beschouwde ik maar als herstelbare collateral damage. 

Voetje voor voetje schuifelden wij naast elkaar, mijn hand stevig om 
zijn bovenarm, in de richting van de fauteuil bij het raam. Trillend en 
achter adem bereikte hij zijn doel en plofte neer in de zetel. 
Nadat hij wat op verhaal kwam na de vermoeiende exercitie richtte 
hij de blik naar buiten en ineens keek hij mij recht in m’n ogen aan. 
‘Wie bent u eigenlijk?’  
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Alhoewel ik ook vervuld raakte van intens mededogen bij de aanblik 
van dit bijna mensonterende tafereel.  

Nadat ik mij ervan had vergewist dat er geen ernstige medische 
oorzaken waren (en meneer scheen gelukkig ook niets gebroken te 
hebben), stroopte ik mijn mouwen op en klom over hem, en over de 
wc pot heen. Zo kon ik hem van achter omhoog tillen in de 
Rautekgreep (mijn handen omvatten zijn onderarmen die hij 
horizontaal voor zijn borst hield).  

Na een tijdje stoeien lukte het zowaar om hem staand en wel achter 
zijn rollator te positioneren. Het streepje bruinigheid op mijn rechter 
broekspijp beschouwde ik maar als herstelbare collateral damage. 

Voetje voor voetje schuifelden wij naast elkaar, mijn hand stevig om 
zijn bovenarm, in de richting van de fauteuil bij het raam. Trillend en 
achter adem bereikte hij zijn doel en plofte neer in de zetel. 
Nadat hij wat op verhaal kwam na de vermoeiende exercitie richtte 
hij de blik naar buiten en ineens keek hij mij recht in m’n ogen aan. 
‘Wie bent u eigenlijk?’  
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‘Uw huisarts!’, zei ik.  
De man riep, oprecht verrast: ‘Nu zie ik het, mijn dokter! Wel erg 
aardig van u hoor, om mij zo te helpen, maar dit behoort toch 
helemaal niet tot uw takenpakket!?’  
‘Tja’, zei ik, ‘misschien heeft u wel gelijk… ‘ 

Ik waste met veel zeep mijn handen (en alvast mijn broekspijp), 
pakte mijn dokterstas en haastte mij weer terug naar de intussen 
alweer volgestroomde wachtkamer.  

Mijn dag was weer goed. 

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. 

 

Attentie van de maand   
juni 

Mw. I.M. Lensink-Muller
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Soest in Beeld 
René van Hal

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

Zuivelfabriek De Soester 

Aan de 
Middelwijkstraat 
nummer 38 staat nog 
steeds een van de 
oudste industriepanden 
die Soest kent. Op de 
gevel staat vermeld 
Zuivelfabriek ‘De 
Soester’. In de 
afgelopen jaren is het 

pand en de omgeving gerenoveerd waardoor het zijn glans weer 
heeft terug gekregen nadat er toch wel enkele jaren sprake was van 
vergane glorie. 

De basis van dit pand dateert uit 1907 toen de heer B.J.F. Charius 
een “zuivelfabriek met stoomvermogen” liet bouwen naar een 
ontwerp van J. Vonk.  Nadat J. Flapper eigenaar van het pand was 
geworden liet hij in 1913 aan de achterzijde een woonhuis bouwen. 
In 1921 maakte architect P. Beekman in opdracht van K. Snijder een 
plan om het platte dak van de fabriek te voorzien van een extra 
bouwlaag met een mansardkap. 
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In 1933 werd het pand in opdracht van het bestuur van de 
Coöperatieve Zuivelfabriek  grondig verbouwd naar een ontwerp 
van architect A. Brouwer, waarbij ook de mansardekap er weer werd 
afgehaald en het pand de uitstraling kreeg die het pand ook nu nog 
heeft.  

In 1942 werd aan de achterzijde een 26 meter hoge schoorsteen 
gebouwd door aannemer J.J. van Schadewijk.  

In 1949 is de zuivelfabriek 
in Soest gesloten. Er was 
steeds meer sprake van 
concentratie van de 
melkinzameling en 
verwerking. Een van de 
bekendste producten uit 
deze zuivelfabriek was wel 
de roomboter (zie foto met 

afdruk van wikkel om de roomboter). 

Eind 1949 is het pand in gebruik genomen door de VIKA 
Kaasfabriek alwaar poederkaasproducten werden gefabriceerd. 
Begin jaren ’80 is deze kaasfabriek in Soest gesloten. Het merk 
VIKA-kaas bestaat trouwens nog steeds. 

Daarna hebben verschillende zaken in dit pand gezeten zoals een 
meubelzaak, een antiekzaak.

Grijze borrel 
Iedere derde vrijdag van de maand om 16:00 uur 

in de kantine/terras van de tennisclub LTC 
Soestdijk aan de Schrikslaan Soest. 

U komt toch ook?
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Toekoms(ge reis: Dagtocht Hoek van Holland en  

het Westlands Museum op 7 juli 2022 

Op 7 juli a.s. maken we onze derde dagtocht. We gaan naar Hoek 
van Holland. We drinken koffie met gebak in Pijnacker en in Hoek 
van Holland gebruiken we de lunch. Daarna rijden we langs de 
Stormvloedkering en brengen we een bezoek aan het Westlands 
Museum in Honselersdijk.  Het diner is in het Wapen van Harmelen.  
We zien ook hier naar uit en hopen dat velen van u met ons mee 
reizen. Kosten € 76,50. 

U kunt zich aanmelden voor deze reis bij: 
Betsy Seure 06-29 23 48 78 en Tonny Hilhorst 035-602 57 03. 

Reizen
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INSCHRIJFFORMULIER        
KBO dagtochten 2022 
 
 
Dagtochten Graag de door u gewenste dagtochten aankruisen! 
O 1. Dagtocht Koloniën van Weldadigheid, Drenthe Donderdag 5-5-2022  € 77,50 

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 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) 

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

O 1. Dagtocht Koloniën van Weldadigheid Drenthe Donderdag 5 mei 2022 € 77,50 
O 2. Dagtocht Rozentuin Lottum en aspergediner Velden Donderdag 2 juni 2022 € 79,00 

O 3. Dagtocht Hoek van Holland en Westlands Museum Donderdag 7 juli 2022 € 76,50 
O 4. Dagtocht Varen met Bommelervaart en bezoek aan Den Bosch Donderdag 8 sept. 2022 € 81,50 
O 5. Dagtocht Twente, Oldenkott met gids en diner Donderdag 13 okt. 2022 € 65,00 
O 6. Dagtocht Terwolde stamppotdiner bij KriebelZ  Donderdag 17 nov. 2022 € 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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Verslag van onze eerste busreis naar de  
Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord. 

Eindelijk was het dan weer 
zover. Tweeënhalf jaar hebben 
we geen enkele reis kunnen 
maken. Corona gooide steeds 
weer roet in het eten. In 2021 
hebben we het enkele keren 
geprobeerd maar steeds 
moesten we weer annuleren. 
Nu was het dan zover dat deze 

reis gemaakt kon worden. Op donderdag 5 mei 2022 zijn we met 21 
personen richting Drenthe gereden. Allereerst was er een koffiepauze 
in Schokland en daarna de lunch in de Proefkolonie. Nadat we, met 
vertoning van beelden, van een gids een zeer duidelijke uitleg over 
de ontstaansgeschiedenis van de ‘Koloniën’ kregen bezochten we het 
museum. Door de toelichting van de gids hadden we een duidelijke 
indruk wat wij in het museum zouden gaan zien. Na afloop kon 
iedereen nog een drankje gebruiken op het terras en daarna 
vertrokken we naar het restaurant in Biddinghuizen voor een heerlijk 
diner. We hebben met z’n allen genoten van een hele gezellige dag 
en een mooie busreis die verzorgd werd door chauffeuse Annelies.  

Op een onderhoudende manier vertelde zij ons veel tijdens de 



18

Verslag van onze eerste busreis naar de  
Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord. 

Eindelijk was het dan weer 
zover. Tweeënhalf jaar hebben 
we geen enkele reis kunnen 
maken. Corona gooide steeds 
weer roet in het eten. In 2021 
hebben we het enkele keren 
geprobeerd maar steeds 
moesten we weer annuleren. 
Nu was het dan zover dat deze 

reis gemaakt kon worden. Op donderdag 5 mei 2022 zijn we met 21 
personen richting Drenthe gereden. Allereerst was er een koffiepauze 
in Schokland en daarna de lunch in de Proefkolonie. Nadat we, met 
vertoning van beelden, van een gids een zeer duidelijke uitleg over 
de ontstaansgeschiedenis van de ‘Koloniën’ kregen bezochten we het 
museum. Door de toelichting van de gids hadden we een duidelijke 
indruk wat wij in het museum zouden gaan zien. Na afloop kon 
iedereen nog een drankje gebruiken op het terras en daarna 
vertrokken we naar het restaurant in Biddinghuizen voor een heerlijk 
diner. We hebben met z’n allen genoten van een hele gezellige dag 
en een mooie busreis die verzorgd werd door chauffeuse Annelies.  

Op een onderhoudende manier vertelde zij ons veel tijdens de 

19

bustocht en reed ons nog extra  rond door de omgeving van het 
museum waarbij we veel kenmerken zagen die ons in het museum 
verteld en getoond waren over o.a. de huisvesting van de mensen, 
landerijen, kerk en de scholen en rustoorden.  Mede door het 
prachtige weer was was het een geweldige dagtocht en kunnen we 
allemaal terugkijken op een zeer geslaagde dag. 

Betsy Seure

Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!
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Kort verslag Algemene Ledenvergadering 19 april 2022 

• Onze voorzitter Yvonne Dijkhuis opende de vergadering met een 
hartelijk welkom en stak een kaarsje op ter nagedachtenis aan 
onze overleden leden. Zij las, daar pastoor Skiba wegens ziekte 
afwezig was, een door hem aangeleverd gebed voor ‘Ondanks 
alles’. 

• De agenda werd zonder wijzigingen vastgesteld 
• Mededelingen: 
 - 11 april is Martin Brouwer overleden, bij veel leden bekend 
    als Bingomaster na de jaarvergadering. 
 - Op 17 mei wordt door het COSBO en de SWOS in het 
   gemeentehuis een themamiddag ‘Toekomstperspectief 
   Senioren Soest’ georganiseerd. aanvang 14:00 uur. 
 - Op 19 mei verzorgt Frans Brinkman in de Sleutel een 
   themamiddag over de werking en het gebruik van iPad en 
   tablet. Aanvang 14:00 uur. 
 - Op 20 mei start de KBO met ‘De Grijze Borrel’ in de  
   kantine van de tennisclub Soestdijk aan de Schrikslaan, 
   aanvang 16:00 uur. 
• Na de vergadering informeerde Betsy Seure belangstellenden 

over het KBO reisprogramma. 
• Na een kleine penwijziging werd het jaarverslag 2021 

goedgekeurd.  
• De penningmeester gaf een toelichting op het gevoerde 

financieel beleid waarna daarvoor decharge werd verleend. 
• De financiële commissie voor 2022 zal bestaan uit de dames 

Hulstede en Koelink. De heer Roest is reservelid. 
• De begroting voor 2022 werd na een toelichting door de 

penningmeester goedgekeurd. De contributie over 2023 werd 
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• vastgesteld op het huidige niveau nl.: € 27 voor alleenstaanden 
en € 43 voor twee personen op één adres. 

• De voorzitter gaf een overzicht over de algemene en lokale 
samenwerking KBO - PCOB en het COSBO. 

• Voor het Soester Venster wordt een nieuwe eindredacteur 
gezocht en de coördinator voor de verspreiding van het Soester 
Venster heeft dringend behoefte aan reservelopers. Deze zijn 
nodig wanneer een van de reguliere lopers uitvalt. 

• Gevraagd werd, waarom er in Soesterberg geen KBO 
kerkdiensten of vergaderingen zijn, uit het verleden blijkt dat 
daar nauwelijks animo voor is maar de voorzitter zegde toe dat 
zal worden onderzocht of er volgend jaar een viering in 
Soesterberg kan plaatsvinden. Op 19 december komt er weer een 
Kerstsamenzijn dat zal worden georganiseerd door de KBO-SSB 
met medewerking van de SWOS en het smartlappenkoor “De 
Vallende Traan”. 

• Na de sluiting was er de gebruikelijke Bingo. 

Dit is een verkorte weergave van de ALV, het volledige verslag kunt 
u vinden op onze website www.kbosoest.nl en zal voor de e.v. 
Algemene Ledenvergadering in het Soester Venster worden 
opgenomen.

Bezoek regelmatig onze website www.kbosoest.nl 
U leest daar de laatste actuele ontwikkelingen en veel 
interessante nieuwtjes.Reizen
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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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   Lente agenda SWOS Soesterberg 
    
   za.  28 mei pannenkoekeninloop           12.30 
   za.  28 mei dansen             20.00 
   do.  9 juni Meijsen modeverkoop                        10.00 
   wo. 15 juni thema praatje, plaatje, bakkie                       14.00 
   vr.  17 juni bingo                  19.30    
   do.  23 juni Harry Kerkhofs modeverkoop                         10.00 
   za.  25 juni dansen                  20.00

Beste vrijwilliger, 

Als vrijwilligersmakelaar krijg ik 
wekelijks aanvragen binnen van 
senioren die een maatje zoeken. 

Heb jij de mogelijkheid het 
verschil te maken voor een van 
deze dames of heren? Neem dan 
vrijblijvend contact met mij op.  

Ik ben bereikbaar via 
vrijwilligersthuis@swos.nl of 
06-40 65 88 60.  

Met hartelijke groet, 
Daphne Wagenaar

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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In het kader van een intensieve samenwerking met de seniorenbond KBO, 
hebben de leden van de reiscommissies afgesproken om de dagtochten van 
de KBO te vermelden in het mededelingenblad van de PCOB,  (het Kompas) 
en de dagtochten van de PCOB te vermelden in het Soester Venster. 
Wederzijds zijn dus de leden van deze bonden welkom op de dagtochten van 
beide bonden. 
Indien u mee wilt gaan met dagtocht 2 van de PCOB en er zijn nog plaatsen 
over in de bus, bent u van harte welkom! 

Dagtocht no. 2  Woensdag 15 juni 2022  prijs: € 62,00 (incl.fooi voor de 
chauffeur). Een bezoek aan de Kersenhut in Cothen en een bezoek aan 
de glasblazerij in Leerdam.  

Om 9:00 uur vertrekken we uit Soest en rijden naar onze eerste stopplaats: 
Landwinkel Kersenhut in Cothen. U wordt ontvangen met koffie en gebak en U  
krijgt een interessant verhaal te horen over kersen en het telen daarvan.  
Een kers is ongevoelig voor ziekte en plagen en daarom milieuvriendelijk te 
telen en daarom extra gezond. Het bakje kersen wat u daarna krijgt zal 
daarom extra lekker smaken. Natuurlijk laten we de kans niet onbenut om met 
de bus een mooi toertje over de Langbroeker Wetering te maken. Daarna 
vertrekken wij naar restaurant “Onder de Pannen“ in Leerbroek, waar wij de 
lunch ( koffietafel met kroket) gebruiken en daarna rond14.30 uur een bezoek 
brengen bij Glas Centrum Leerdam in Leerdam. 
Na een prachtige toeristische tocht arriveren wij rond 18.00 uur weer in Soest.  

U kunt zich aanmelden bij Irene Boshuizen, Telefoon: 035-602424  of bij 
Til Bouwmeester,Telefoon: 06-52539796 
Betaling: Rek. NL80 RABO 0171 525 558 t.n.v. PCOB afdeling Soest met 
vermelding van van het nummer van de dagtocht. 
                  
Opstapplaats: (1) O Ichthuskerk 08.30 uur     (2) O Honsbergen 08.40 uur  
  (3) O Vijverhof      08.50 uur     (4) O Mariënburg  09.00 uur 
O dieet  ………………………………………………………………………… 
O rollator ja / nee        
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SUDOKU

Oplossing sudoku en rebus op pag. 28
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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      033-469 23 23 
Flexplek Soest      036-720 09 11 
Regelzorg      088-232 33 00 
Wijk Service Punt     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)   085-773 11 00 
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)   088-130 96 10 
Meander Ziekenhuis Amersfoort   033-850 50 50 
Seniorenbus Soest-Soesterberg   035-601 91 90 
Seniorenbus Baarn     035-542 11 29 
Steunpunt Mantelzorg     035-609 31 55 
Zorgloket WMO Soest    035-602 36 81 
WMO meldpunt     035-602 36 81
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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  
     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  
        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 rebus: 3995 
     Oplossing sudoku: Er is regen en  
     zon nodig om de regenboog te  
     kunnen zien

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


