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   Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk 

Voor de juiste aandacht en zorg van uw voeten  

 

 

 

       
 
      Specialisaties:      Praktijk: 

• Cosmetische voetverzorging    Wielewaal 44 
• Diabetische voetverzorging    3766 VC  SOEST 
• Reumatische voetverzorging    Tel. 06-51678292 
• VoetreflexPlus therapie    Email: info@voetcaremarjolein.nl  

 
 
     Aangesloten bij: 
     Provoet, brancheorganisatie voor pedicures 
     ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures 
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KBO MARIAVIERING 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP  DONDERDAG  17 MEI  OM 10.00 UUR 

 IN DE H. FAMILIEKERK,  

ST. WILLIBRORDUSSTRAAT 19, SOEST 

VOORGANGER IS PASTOR J. HOUBEN 

 

HET THEMA VAN DE VIERING IS:  

‘TROUW BLIJVEN’. 

 
De viering zelf en de Marialiederen met de enthousiaste bijdrage 

van het koor zullen u zeker inspireren. 

Na de viering is er een gezellig samenzijn met koffie of thee. 

Iedereen is van harte welkom! U komt toch ook? 

Wij begroeten u graag! 

Als u opgehaald wil worden, kunt u bellen naar mevrouw 

 C. van Brussel, tel. 035-6018126      

 

      De liturgiecommissie KBO 
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De drukte rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 21 

maart jl. zijn weer achter de rug. We hebben als COSBO 

(waarin KBO en PCOB samen optreden naar de gemeente 

om de belangen van onze leden te behartigen) een intensieve 

campagne gevoerd om de politieke partijen te overtuigen 

van onze ideeën over het bereiken van een seniorvriendelijke 

gemeente Soest. De coalitie besprekingen zijn momenteel in volle 

gang en we rekenen er op dat onze denkbeelden daar in zijn terug te 

vinden. We zullen in ieder geval het nieuwe college van B&W, de 

gemeenteraad en de politieke partijen de komende 4 jaar kritisch 

volgen om te zien of hun mooie woorden en beloften die werden geuit 

tijdens de verkiezingscampagne in daden worden omgezet. 

In de Algemene Leden Vergadering van 21 maart .j.l. hebben we 

afscheid genomen van Yvonne Dijkhuis als lid van het bestuur. Het 

bestuur is Yvonne erg dankbaar voor de inzet die ze 8 jaar voor de 

vereniging heeft getoond. Yvonne heeft toegezegd nog enige tijd 

beschikbaar te zijn als redactielid van het Soester Venster en als lid 

van de KBO reiscommissie. Yvonne is er in geslaagd zelf een 

mogelijke opvolgster in het bestuur te vinden. In de komende 

vergadering van het Algemeen Bestuur zal mevrouw E.C.M.Seure-van 

’t Klooster uit Eemnes aanwezig zijn om kennis te maken met de 

overige bestuursleden en om inzicht te krijgen in de 

bestuurswerkzaamheden, We hopen dat na een inwerkperiode 

mevrouw Seure zal toetreden tot het bestuur. 

Na een kort ziekbed heeft het bestuur afscheid moeten nemen van 

Bram Bredius, die jarenlang voorzitter was van de PCOB afdeling in 

Soest en tevens voorzitter en lid van het COSBO bestuur was. Bram 

was niet alleen zeer bekwaam bestuurder maar bovenal een zeer 

aimabele persoon. Het KBO bestuur zal Bram node missen en wenst 

zijn vrouw Ella en haar familie sterkte bij het verlies van Bram. Ook 

het PCOB bestuur wensen wij sterkte in het verlies van een deze 

excellente bestuurder.  
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Het bestuur zal in de komende bestuursvergadering het plan bespreken 

voor de uitvoering van een ledenwerfactie. Onze penningmeester, daar 

in bijgestaan door mevrouw Elly Heideman, heeft dit plan opgesteld 

dat vooral gericht zal zijn op het werven van zgn. ‘jonge senioren’. U 

zult hier in de komende weken en maanden ongetwijfeld meer over 

horen. 

Theo Stoop  

 

  

 


Komt van het Griekse woord: 

Pentekosté wat ‘vijftig’ betekent. 

 

Op de vijftigste dag na Pasen, de 

laatste dag van de paastijd, wordt in 

de kerk herdacht dat de H. Geest 

neerdaalde over de apostelen. 

De gelovigen waren in een huis 

bijeen, toen er binnen plotsklaps  

een geluid van een grote windvlaag 

zich voordeed en er een soort van 

vlammen verschenen die zich boven 

de hoofden van de aanwezigen 

verspreidden- beter bekend als ‘Vurige Tongen’. 

Allen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten op 

luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen, zoals 

hen door de Geest werd ingegeven. 

 

Goede dagen en Zalig Pinksteren. 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  20 maart 2018   

Aanvang:  14.00 uur  

Plaats:  O.C.’De Klarinet’   

Aanwezig: 

Bestuur: Theo Stoop, v.z; Frits van Wesemael, v.v.z.; Ed Heideman, 

sec.; Wim van Ruth, p.m.; Gusta Borgts, lid; Yvonne 

Dijkhuis, lid; Anton den Ouden 2
e
 sec. 

Leden: 50 leden, (zie presentielijst). 

Afwezig (mbvv): Pastoor Skiba, Ank van der Vaart, Elly Heideman, Heleen 

Kuijer. Hr. Pillen v.z. KBO provincie Utrecht 

Afwezig (zbvv) Overige leden 

Verslag : Anton den Ouden / Ed Heideman  

1. OPENING. 

1.1 De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. Hij heet 

iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt 

voor het gevoerde beleid. Fijn dat u weer met zoveel mensen 

gekomen bent. 
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2. OPENINGSGEBED. 

2.1 Daar pastoor Skiba verhinderd is, spreekt Frits van Wesemael 

het openingsgebed uit dat pastoor Skiba heeft geschreven, met 

als onderwerp: ”Bidden is echt menselijk”. 

2.1.1 Na het openingsgebed vraagt de voorzitter een ogenblik stilte 

voor de 37 leden die ons in 2017 zijn ontvallen. 

3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA.  

3.1 De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

4. MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN.  

4.1 Na de vergadering zal de webmaster Paul Sparnaaij een 

demonstratie geven van de vernieuwde website die nu enkele 

weken in gebruik is. 

 De voorzitter van de KBO provincie Utrecht is verhinderd de 

ALV bij te wonen. 

 De vereniging telt 14 leden die niet woonachtig zijn in: Soest, 

Soesterberg of Baarn. 

 Mevr. E. Seure uit Eemnes gaat een aantal vergaderingen in 

het bestuur meedraaien. Zij wil nagaan of zij mogelijk de 

aftredende Yvonne Dijkhuis kan/wil opvolgen.  

Mevrouw R. van Egdom wil eventueel toetreden tot de redactie 

van het Soester Venster. 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

5. VERSLAGVAN DE ALV 18APRIL 2017. 

5.1 Het verslag van de ALV van vorig jaar vindt u vanaf pagina 18 

in het maartnummer van het Soester Venster. Exemplaren van 

dit nummer liggen op de tafeltjes. De voorzitter vraagt de 

vergadering, per pagina, naar hun op- of aanmerkingen. Op 

pagina 23 geeft de heer Sparnaaij aan dat zijn opmerking over 

Seniorenbus en Regiotaxi niet correct zijn weergegeven. 

Navraag door de voorzitter aan de aanwezigen over de 

tevredenheid van de regiotaxi komt naar voren dat leden die 

gebruik maken van de regiotaxi over het algemeen tevreden 

zijn. 

5.2 Het verslag van de ALV wordt door de leden goedgekeurd. 
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6          BEKNOPT JAARVERSLAG 2017/ VERSLAGEN VAN 

DE COMMISSIES. 

6.1 Soos. De WOENSDAGMIDDAG SOOS draait nu onder een 

nieuwe leiding. 

6.2 Evenementen. Aan dit verslag wordt toegevoegd: 18 december 

Kerst Samenzijn in Soesterberg. 

6.3 Soester Venster.  Sinds maart 2018 verschijnt Soester Venster 

gedeeltelijk in kleur. Van enkele adverteerders hebben we nog 

geen bijdrage in kleur ontvangen. Er zijn adverteerders 

afgehaakt en nieuwe adverteerders aangetrokken. 

6.3.1 Een opmerking vanuit de zaal was: besteed meer aandacht aan 

de redactionele opmaak van het Soester Venster. Er zitten in de 

opmaak storende fouten. Het bestuur neemt dit op met de 

redactie commissie 

7. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 

7.1 Balans per 31 december 2017. De penningmeester geeft een 

toelichting op de balans, die voor het eerst wordt 

gepresenteerd.  Vanuit de zaal geen vragen. 

7.2 Staat van Baten en Lasten over 2017 Enkele lasten zijn hoger 

uitgevallen dan begroot. Zo is er een laptop en printer gekocht 

t.b.v. de SOOS. Het invoeren van contributie machtigingen. De 

in- en uitkomsten van de reizen hebben minder opgebracht 

door minder deelnemers. Zo is de meerdaagse reis in het 

voorjaar van 2017 geannuleerd, maar de najaarsreis is ondanks 

een tekort aan deelnemers wel doorgegaan. De tekorten 

worden verrekend met de reserves. 

7.3 Verslag commissie van onderzoek. De commissie van 

onderzoek bestond dit jaar uit mevr. Bep Koelink-van Velzen, 

mevr. Diana Lewinski en dhr. Anton Simonis. 

Dhr. Simonis leest het verslag voor van de commissie. Hij 

adviseert de aanwezige leden de penningmeester c q. het 

berstuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 

beleid. 

7.3.1 De vergadering verleent de penningmeester c.q. het bestuur 

decharge voor het gevoerde financiële beleid. 
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7.4 Benoeming leden van commissie van onderzoek Het bestuur 

stelt voor dat de commissie over het boekjaar 2018 zal bestaan 

uit: Mevr. D. Lewinsky en de heren A. Simonis en J. Biesaart. 

7.4.1 De vergadering gaat akkoord. 

8. BEGROTING 2018. 

8.1 De penningmeester geeft een toelichting over de 

begroting2018. De drukker heeft de offerte voor het Soester 

Venster aanzienlijk verlaagd, terwijl advertentietarieven, mede 

door het uitbrengen in kleur, zijn verhoogd. 

8.1.1 Incasso Door het invoeren van incasso machtigingen kunnen 

de leden niet meer bij het betalen van de contributie deze naar 

boven afronden. De penningmeester verzoekt de leden om toch 

een vrijwillige bijdrage te doen ten gunste van de KBO. 

Hieruit worden extra activiteiten betaald.  

8.1.2 Subsidie. De gemeente Soest bepaald per jaar of zij de 

ouderenbonden een subsidie toekennen. De hoogte van de 

subsidie wordt bepaald door het aantal leden per 31-12 van het 

betreffende jaar. 

8.1.3 Lief en Leed. Vanuit het fonds Lief en Leed worden de kosten 

betaald die voortvloeien uit het feit dat sinds april 2017 ook de 

90-jarigen bezocht worden. Een mevrouw uit de zaal vraagt 

waarom haar man die in 2017 90 jaar werd geen bezoek heeft 

gehad. Gusta Borgts, bestuurslid Lief en Leed vertelt mevrouw 

dat haar man in januari 2017 90 jaar werd, Het besluit hiertoe 

werd genomen in april 2017 dus drie maanden later dan haar 

man 90 jaar werd. 

8.1.4 Ledenwerving. Ledenwerving heeft bij de KBO provincie 

Utrecht hoge prioriteit. De wervingscampagne zal zich 

nadrukkelijk richten op jonge (< 70 jaar) senioren. Voorheen 

kon een beroep gedaan worden op de kerkledenadministratie, 

maar onder de veranderende privacyregels is dit niet meer 

mogelijk. Zo zal ook de Gemeente Soest om die redenen haar 

medewerking weigeren, adressen uit de G.B.A. (Gemeentelijke 

Basis Administratie) beschikbaar te stellen, om leden te 

kunnen werven.  

 De beste manier om leden te werven is: Lid werft lid. 
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8.1.5 De Soos en reizen. De soos en reizen moeten in 2018  

            budget neutraal kunnen werken. De parochiële Caritas heeft de 

subsidie in de afgelopen twee jaar gehalveerd. De 4 liturgie 

vieringen zijn niet kosten dekkend. 

 De vergadering pleit ervoor om inzichtelijke te maken wat de 

kosten  en baten zijn voor de Soos en de liturgie. 

8.1.6 Website. De heer Sparnaaij vertelt de vergadering dat Reto de 

kosten voor het maken en onderhouden van de web site heeft 

verlaagd van € 3000,00 naar € 500,00. Een mooie subsidie  

            CONTRIBUTIE 2019. 

 De contributie zal in 2019 niet verhoogd worden conform de 

uitspraak van de voorzitter in de ALV van 2017 om gedurende 

twee jaar de contributie niet te verhogen.   

9. ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING KBO-PCOB. 

9.1. Voordat de ANBO haar plaatselijke verenigingen ophief, 

bestond het COSBO uit ANBO, KBO en PCOB. Nu bestaat 

het COSBO uit PCOB en KBO aangevuld met onafhankelijke 

leden. De  samenwerking KBO en PCOB is goed. Voor de 

KBO- SSB zitten in het COSBO Anton den Ouden, Theo 

Stoop en Frits van Wesemael. 

9.2 Eind februari was in de Klarinet een verkiezingsdebat, 

georganiseerd door het COSBO. De opkomst was groot. 

Tijdens het debat werd er gediscussieerd aan de hand van 

vooraf verstrekte stellingen. Het COSBO wil hiermee bereiken 

dat senioren een weloverwogen keus maken tijdens het 

stemmen. 

9.3  Om de meerdaagse reis aan voldoende deelnemers te helpen, 

wordt deze opengesteld voor PCOB leden. Voorgesteld wordt 

de meerdaags reizen ook aan te kondigen in “Samen Kerk”. 

 Onderzocht wordt of dit mogelijk is. 

9.4 De afdeling van de PCOB-Baarn telt ongeveer 150 leden en 

wordt in haar voortbestaan bedreigd. Zij hebben een groot 

gebrek aan bestuursleden. Onderzocht wordt of PCOB-Soest 

hier de helpende hand kan bieden. In de toekomst ook KBO en 

PCOB samen? 

  



Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

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

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

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

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

Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

Uitgebreid advies en testrijden
Wat uw wensen ook zijn, als ervaren specialist in (elektrische) fi etsen 

nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van 

dienst met één of meerdere proefritten. De (elektrische) fi ets van uw 

keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig 

afgesteld volgens uw persoonlijke wensen/eisen. 

Harry Janmaat Bezorgservice 
Bestel online!

Schrikslaan 25
3762 TA Soest
info@harryjanmaat.nl
035-6012687www.harryjanmaat.nl

Slagerij van Asch
party- en cateringservice

van Weedestraat 66, 3761 CG Soest
Tel. 035-601 23 72
Fax. 035-602 46 25

Complete verzorging van o.a.

• Bedrijfsopeningen
• Recepties
• Personeelsfeesten
• Bruiloften / Jubilea
• Evenementen
• Koude / Warme Buffetten
• Luxe hapjes

De Schoonheidsspecialiste  
 

                              

 

Hofstedering 36, 3763 XK Soest 035-6941701/06-27221687      

 

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de   
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken.  

 

 

 

 

De Schoonheidsspecialiste  
 

                              

 

Hofstedering 36, 3763 XK Soest 035-6941701/06-27221687      

 

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de   
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken.  
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10. BESTUURSZAKEN 

10.1 Aftredend: Yvonne Dijkhuis, bestuurslid (niet herkiesbaar).  

Yvonne Dijkhuis is 

gedurende twee termijnen 

bestuurslid geweest. Naast 

het bestuurlijk werk is zij 

actief als: redactielid van 

het Soester Venster. In 

deze wordt zij mogelijk 

opgevolgd door mevr. R. 

van Egdom. Samen met 

mevr. C. Smeele verzorgt 

zij de dagtochten en meerdaagse reizen. Als bestuurslid wordt 

zij mogelijk opgevolgd door mevr. E. Seure. Verder was zij 

actief in Club 55 en was zij communicatiedeskundige. 

10.1.1 Onder lovende woorden 

overhandigt voorzitter, Theo 

Stoop haar een fraai boeket. 

10.2 Yvonne Dijkhuis bedankt het 

bestuur en oud-bestuur voor het 

in haar gestelde vertrouwen.  

11. RONDVRAAG 

12.1 Hr. M. Elissen.: De contributie 

werd al in december 

afgeschreven. Waarom was 

dat? Het antwoordt luidt: Wij 

moeten op 31-12 een zo schoon mogelijk bestand hebben. Dit 

is belangrijk voor de afdracht naar de Unie-KBO en het 

COSBO. Er zijn nog ± 200 adressen die geen machtiging 

hebben afgegeven. Deze leden ontvangen van de 

ledenadministrateur een factuur. Van deze adressen hebben er 

23 nog niet betaald. 

12.1.1 Het komt helaas regelmatig voor dat overleden leden niet 

worden afgemeld evenals verhuizingen welke niet worden 

doorgegeven. Er wordt nadrukkelijk verteld dat dit in het 

belang van de vereniging belangrijk is. 
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hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

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

//Michel  Rietveld\\  
//Woning  inrichting\\  
  
Soesterbergsestraat  4    
3768  EH  Soest  
Tel:  035  -‐  52  38  324  
Mob:  06  -‐  557  56  096  
  
Openingstijden:  
dinsdag  -‐  donderdag  
10.00  tot  18.00  uur  
vrijdag  10.00  tot  18.00  uur  
19.00  tot  21.00  uur  
zaterdag  10.00  tot  17.00  uur  
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Culinaire ontmoetingsplek voor 
Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen 

Soesterbergsestraat 122  |  3768 EL Soest  |  T 035 601 27 06  |  dagelijks geopend 

eetvilla.nl  

Makers van
communicatie

colourprint.nl

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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Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

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

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

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

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

Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

Uitgebreid advies en testrijden
Wat uw wensen ook zijn, als ervaren specialist in (elektrische) fi etsen 

nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van 

dienst met één of meerdere proefritten. De (elektrische) fi ets van uw 

keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig 
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Harry Janmaat Bezorgservice 
Bestel online!

Schrikslaan 25
3762 TA Soest
info@harryjanmaat.nl
035-6012687www.harryjanmaat.nl

Slagerij van Asch
party- en cateringservice

van Weedestraat 66, 3761 CG Soest
Tel. 035-601 23 72
Fax. 035-602 46 25

Complete verzorging van o.a.

• Bedrijfsopeningen
• Recepties
• Personeelsfeesten
• Bruiloften / Jubilea
• Evenementen
• Koude / Warme Buffetten
• Luxe hapjes

De Schoonheidsspecialiste  
 

                              

 

Hofstedering 36, 3763 XK Soest 035-6941701/06-27221687      

 

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de   
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken.  

 

 

 

 

De Schoonheidsspecialiste  
 

                              

 

Hofstedering 36, 3763 XK Soest 035-6941701/06-27221687      

 

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de   
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken.  
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12.2 De heer Sparnaaij legt uit dat alle wijzigingen zodra deze bij 

hem bekend zijn, een uur later op de site staan. 

13. SLUITING. 

13.1 Voor dat we aan het einde van de vergadering zijn bedankt de 

voorzitter de dames van de bar voor hun 

medewerking. Tevens breng hij de KBO 

paasviering onder de aandacht op 

donderdagmorgen om 10 uur in de H. 

Familiekerk. Hij wijst nog op de 

presentatie van Paul Sparnaaij over de 

nieuwe website en nodigt daarna iedereen 

uit voor de afsluitende Bingo.  

De voorzitter sluit de vergadering om 

15.27 uur. 

 

Voorzitter: Theo Stoop  

Verslag:     Anton de Ouden/ Ed Heideman   

 

 

 

 

VERRASSING VAN DE MAAND MEI 
 

De heer J.J.Hondeveld,  

Zonnelaan 8  

3712 AH Huis ter Heide.
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VERGEET U NIET UW NIEUWE ADRES DOOR TE GEVEN? 

 

Helaas komt het heel vaak voor dat onze 

leden hun nieuwe adres vergeten door te 

geven aan onze ledenadministratie. Ook 

nabestaanden denken hier vaak niet aan. 

Vandaar ons verzoek: geef tijdig uw 

nieuwe adres door of laat het ons weten 

als er een KBO lid overleden is. 

Dit kan per mail aan onze 

ledenadministrateur Anton Simonis: 

antonsimonis@casema.nl  

of per post (een postzegel is niet nodig): 

KBO afdeling Soest-Soesterberg-Baarn  

t.a.v. A.Simonis 

Antwoordnummer 7066  

3760TB Soest 

 

    

 
 

 

 

 

         Wilt u iemand lid maken van de KBO, 

       of weet u iemand die lid wil worden? 

Bel dan naar 

                   A.F.M. Borgts-van Schaik 035 - 601 38 48 

of mail: gborgts@planet.nl 
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 Het bestuur van de KBO Soest-Soesterberg-Baarn wil een  

 ‘High Tea’ reserveren op dinsdag 29 mei a.s. vanaf 14.00 uur bij  

,  Soesterbergsestraat 122, Soest. 

 Het zou fijn zijn als u met ons mee gaat. 

 De prijs is Euro 20 p.p.  

 U wordt dan verwend met 

verschillende hapjes, 

koekjes, bonbons, mini 

gebak en nog veel meer.  

De adellijke dames vonden 

het vroeger een leuk 

tijdverdrijf en het lijkt ons 

ook heel leuk om op deze 

manier KBO-leden te leren 

kennen. 

De directie van ‘Eetvilla’ wil 

wel graag weten voor 

hoeveel personen er gebakken moet worden. 

Vindt u het ook leuk en wilt u mee, dan graag een berichtje naar 

Gusta Borgts, telefoon 035-601 38 48  

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze geheel vernieuwde website  

www.kbosoest.nl om van actueel nieuws en activiteiten 

om op de hoogte te blijven 
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OUDEREN WONEN LANGER THUIS 
 

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Steeds meer ouderen hebben 

moeite om langer thuis te wonen. Het koken is moeilijk omdat je lang 

moet staan en de pannen moet kunnen dragen. De winkels lijken 

verder te liggen omdat je de afstand die je moet overbruggen minder 

makkelijk loopt dan vroeger. De krant lezen is lastiger, omdat je 

letters steeds kleiner lijken te worden. Je broers of zussen zijn 

overleden, de kinderen wonen verder weg, het contact met anderen is 

minder natuurlijk.  

 Daarom zijn er dringend meer vrijwilligers nodig. 

Om die reden doet de SWOS een oproep aan iedereen om naar de 

oudere buren om te kijken en te vragen of zij hulp nodig hebben.  

Om die reden doet de SWOS een dringende oproep om vrijwilligers te 

vinden die willen helpen met het doen van boodschappen, het 

bezorgen van maaltijden, het rijden als chauffeur en het bezoeken van 

ouderen thuis.  

 

Voelt u zich aangesproken, graag… want het is nodig. Ouderen willen 

we niet laten verpieteren, maar hen ondersteunen. Help ons, want zij 

hebben ons nodig. 

 

Meer informatie nodig? Bel naar de SWOS 035 602 36 81 en maak 

een kennismakingsafspraak. Op basis van uw interesse zoeken wij de 

beste match voor u en voor de ouderen in Soest.  
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SELECTIE ACTIVITEITEN ONTMOETINGSCENTRA 

Onderstaande gegevens hebben wij als extra activiteiten van de 

ontmoetingscentra ontvangen. 

 
De Drie Eiken, Dorpsplein 18 Soesterberg tel: 0346 35 14 02 
vr.   4 mei 20.30 uur Voor deelnemers aan de dodenherdenking  

koffie drinken 

do. 10 mei Gesloten Hemelvaartsdag 

vr. 18 mei 19.30 uur Bingo, € 4,50 per kaart zaal open 18.45 uur 

zo 20 mei Gesloten Pinksteren 

ma. 21 mei 14.00-17.00 uur Open 

vr. 25 mei 10.00-15.00 uur Gezondheidsmarkt 

za. 26 mei 12.30-14.30 uur Pannenkoeken inloop, naturel € 1,50 spek € 1,70 

 

 SENIORENDIS maandagavond   17.00.uur 

   woensdagavond  17.00 uur 

   donderdagavond  17.00 uur 

   vrijdagmiddag   12.30 uur 

 Samen smakelijk eten voor thuiswonende ouderen. 

 Deelname kan na intake – aanmelden bij OC De Drie Eiken kosten  

 € 6,75 per maaltijd. 
Klaarwater. Wiardi Beckmanstraat 475 Soest tel: 035 601 06 07 
do. 26 apr. 13.30 uur Bingo 

vr. 27 apr. 14.00-15.00 uur Koningsdag; koffie met gebak, muziek en 

drankje 

wo.   2 mei 10.15 uur Kloostermode, show om 13.00 uur verkoop 

za.   5 mei 08.00 uur Bevrijdingsontbijt, gratis wel aanmelden 

do. 10 mei Gesloten Hemelvaartsdag 

wo. 16 mei 12.30 uur Lunch, aanmelden 

ma. 21 mei Gesloten 2
de

 Pinksterdag 

di. 29 mei 15.00-16.00 uur Workshop, kennismaken met klankschalen, 

aanmelden 

do. 31 mei 13.30 uur Bingo 

do.   7 jun. 14.00 uur Optredenmuziek duo ‘De Bolero’s’ gitarist en 

zangeres, meezing liedjes 
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De Klarinet, Klarinet 39 Soest tel: 035 602 31 39 
di.   8 mei 12.30 uur Gezamenlijke maaltijd 

do. 10 mei Gesloten Hemelvaartsdag 

vr. 18 mei 14.00 uur Bingo ‘De Klarinet’ 

ma. 21 mei Gesloten 2
de

 Pinksterdag 

vr. 25 mei 12.30-14.30 uur Pannenkoeken inloopmiddag 

Iedere donderdag van 13.30 – 16.30 uur Klarinetsoos: klaverjassen, sjoelen 

Mah Jong en andere spelletjes. Bingokaarten € 4,50 per stuk.  

Kosten maaltijd € 6,75 

 

 

KBO ACTIVITEITENAGENDA 

 

 

KBO SOOS 
Iedere woensdag 13.30-16.30 uur ‘Klaverjassen en Bridgen in 

‘De Klarinet’ Klarinet 39, Soest 

Afmelden: tot uiterlijk 10.00 uur op de woensdagmorgen via 
telefoonnummer 06 444 38 767 

 

do. 17 mei Mariaviering 10.00 uur 

H. Familiekerk 

 ma. 21 mei t/m 

vr. 25 mei 

 5 daagse busreis 

KBO 

Ardennen 

en 

Wallonië 

di. 29 mei 

 

‘High Tea’ 

Eetvilla van den Brink  

Soesterbergsestr.122 
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do. 28 juni 

Eendaagse 

Busreis KBO 

 

Weerribben in 

Ossenzijl 

Vertrek 8.30 uur 

Thuiskomst 21.00 uur 

di. 24 juli 

Eendaagse 

Busreis KBO 

Land van Strijen Vertrek 8.30 

Thuiskomst 21.00 uur 

do. 23 augustus 

Eendaagse 

Busreis KBO 

 

Glasblazen in Twente 

Vertrek 8.30 uur 

Thuiskomst 21.00 uur 

do. 6 september Opening seizoen 10.00 uur 

H. Familiekerk 

di. 25 september 

Eendaagse 

Busreis KBO 

 

Varen in de Europoort 

Hoek van Holland 

Vertrek 8.30 uur 

Thuiskomst 21.00 uur 

do. 

 

25 oktober 

Eendaagse 

Busreis KBO 

Kröller-Müller 

Museum 

Vertrek 8.30 

Thuiskomst 21.00 uur 

di. 20 november Vrijwilligersmiddag 14.00 uur 

De Klarinet 

di. 27 november 

Eendaagse 

Busreis KBO  

 

 

Palingkwekerij 

In Brabant 

Vertrek 8.30 uur 

Thuiskomst 

21.00 uur 

do. 13 december Op weg naar Kerstmis 14.00 uur 

H. Familiekerk 

    

ma. 17 december Kerstsamenzijn 
KBO/PCOB 
Soesterberg 

10.00 uur 

De Drie Eiken 
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                              Informatie bij de Reiscommissie: 

Corry Smeele             

              Telefoon 035-6022969 

      Yvonne Dijkhuis  

                Telefoon 035-6027504 

                                                                 

PAASVIERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie van het gezellig samen koffie/thee drinken 

na de paasviering van 22 maart 2018. 
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BELANGRIJKE TELFOON NUMMERS 
Hulpdienst Soesterberg 035 609 0014 

Zorgloket / WMO loket 035 609 31 55 

Senioren voorlichting 035 602 79 97 

SWOS 035 602 36 81 

Klusjesdienst Soest 035 602 36 81 

Seniorenbus 035 601 91 90 

Ouderenadviseur Beppie Pouw 

Tel. spreekuur maandag 9.00-10.00 uur 

035 602 36 81 

Tegen Vereenzaming 035 602 36 81 

Maaltijden, warm, koelvers of vriesvers 035 588 53 88 

COSBO contact Soesterberg, Frans Panhuijzen 06 13 83 27 22 

COSBO secretaris Anton den Ouden 0346 35 35 65 

Zorgbemiddeling Baarn – Soest 035 603 63 63 

Steunpunt mantelzorg 035 609 31 55 

Lotgenotengroepen van mantelzorgers voor mensen 

met dementie en chronische ziekten 

035 602 36 81 

WMO meldpunt dinsdag en vrijdag 10.00-1200 uur 035 601 92 89 

Personenalarmering 035 601 41 14 

VAO (Vrijwillige ouderen adviseur) KBO 

Ria Roelants  riaroelantts@live.nl 

   035 887 85 63  

Keuringsartsen voor rijbewijzen  

R.J. Kaarsgaren huisarts, Wijk Service Punt  

De Klomp 19-04 Zeist (Zeist-West) bellen voor 

afspraak dinsdag of vrijdag. Keuringen op 

vrijdagmiddag en zaterdagochtend kosten € 35  

06 28 70 10 55 

Dokter. van de Berg, Utrecht  

bellen tussen 10.00 en 16.00 uur 

030 289 27 55 

Dokter. Di Maio Hoefbladhof 20, 3991 GH Houten 030 294 69 97 

Dokter S.R. Sandelowsky Molenweg 13 

3755 BC Eemnes, bellen dagelijks’.  

Nu ook in ‘De Vijverhof 

06 24 20 35 35 

Rijbewijskeuringen 

Het Brandpunt Oude Utrechtseweg 4A Baarn of 

Laanstraat 74 Soest op afspraak  kosten € 35 

088 232 33 00 

of 

www.regelzorg.nl 

 
 



 

 

   Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk 

Voor de juiste aandacht en zorg van uw voeten  

 

 

 

       
 
      Specialisaties:      Praktijk: 

• Cosmetische voetverzorging    Wielewaal 44 
• Diabetische voetverzorging    3766 VC  SOEST 
• Reumatische voetverzorging    Tel. 06-51678292 
• VoetreflexPlus therapie    Email: info@voetcaremarjolein.nl  

 
 
     Aangesloten bij: 
     Provoet, brancheorganisatie voor pedicures 
     ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures 
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WIE-WAT-WAAR IN DE KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 
    

Bestuur 

Voorzitter 

 

Theo Stoop 

 

035 544 62 99 

 

theostoop@kpnmail.nl 

Vice voorzitter Frits van Wesemael 035 601 84 16 ggmvanwesemael@hetnet.nl 

Secretaris 

2e Secretaris 

Ed Heideman 

Anton den Ouden 

035 601 55 56 

0346 35 35 65 

e.heideman@hccnet.nl 

kbossb-amdo@hotmail.com  

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

Bestuursleden Gusta Borgts 035 601 38 48 gborgts@planet.nl 

Leden administratie Anton Simonis 035 601 99 20 antonsimonis@casema.nl 

COSBO 

 

-Frits van Wesemael 

-Theo Stoop 

-Anton den Ouden 

035 601 84 16 

035 544 62 99 

0346 35 35 65 

ggmvanwesemael@hetnet.nl 

theostoop@kpnmail.nl 

secretariscosbo@kpnmail.nl 

Liturgie Bep Koelink 035 601 59 18 koelink@hetnet.nl 

Bridgen -Winny Schuin 

-Joop Wenneker 

06 44 43 87 67 winnie.schuin@hotmail.com. 

Coördinator 

Belastinginvulhulpen 

                                     

Henk Kok 

 

06 51 89 38 85 

 

henkkok1950@gmail.com 

Lief en Leed -Gusta Borgts 

-Corry Smeele 

035 601 38 48 

035 602 29 69 

gborgts@planet.nl 

cj.smeele@casema.nl 

Klaverjassen Truus van Soest 035 602 14 07 truusvansoest@versatel.nl 

Reizen - Corry Smeele 035 602 29 69 cj.smeele@casema.nl 

 - Yvonne Dijkhuis 035 602 75 04 yvonnedijkhuis@hotmail.com 

SWOS-contact Via COSBO   

Evenementen Gusta Borgts 035 601 38 48 gborgts@planet.nl 

Website KBO 

Soest/S’berg/Baarn 

Webmaster\ 

www.kbosoest.nl 

 

Paul Sparnaaij 

 

 

035 601 06 23 

 

gon.paul@kpnmail.nl 

Soester Venster    

Redactie - Gerrit Sloothaak 

- Yvonne Dijkhuis 

035 602 07 68 

035 602 75 04 

g.sloothaak@casema.nl 

yvonnedijkhuis@hotmail.com 

Verspreiding Piet Roest 035 602 09 30 jan.rita.roest@ziggo.nl 

VAO  ( Vrijwillige 

Ouderen Adviseur) 

Ria Roelants 035 887 85 63 riaroelants@live.nl 

De UNIE KBO is een Bankinstelling. [Algemeen Nut Beogende Instelling] Voor de 

Belastingdienst betekent dit dat er geen erf- en schenkbelasting is verschuldigd en ook 

aftrekbaarheid is van giften. 
 

Postadres: KBO afdeling Soest-Soesterberg-Baarn 

Ter attentie van: ( degene die u wilt schrijven) Postbus 139, 3760 AC Soest 

BANK: RABO SOEST Banknummer: NL73RABO 0379900599 

Ten name van KBO Soest-Soesterberg-Baarn 
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• VoetreflexPlus therapie    Email: info@voetcaremarjolein.nl  

 
 
     Aangesloten bij: 
     Provoet, brancheorganisatie voor pedicures 
     ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures 
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Dag en nacht te bereiken:

035 - 601 30 86  •  0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

Familiebedrijf sinds 1938.

* Uitvaartzorg op maat * Eigentijds * 
* Persoonlijk * Vertrouwd *
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