
Dag en nacht te bereiken:

035 - 601 30 86  •  0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

Familiebedrijf sinds 1938.

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

katholieke
bond van

senioren

Afdeling Soest - Soesterberg - Baarn

SOESTER VENSTER
november 2018



 

 

   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 

 
 

 

 

 

 

   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 

 
 

 

 

 

 

   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 

 
 

 

 

 

 

   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 

 
 

 

 

 
  

Inhoud 
pag. 

2 Van de voorzitter 
Incasso contributie 3 
Ter herinnering Herman Wijn 
In memoriam Frans van Rossum 
Nieuwe leden 

3 
4 
5 

KBO agenda 6 
Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 
En nu… na de zomer, column Ria van Egdom 
60 Jaar huwelijksfeest 

7 
8 
9 

Wijziging dagtocht 27 november 
Kerstdagtocht 
Afscheid Corry Smeele 
Samen honderd 
Digitaal Nalatenschap 
OC De Drie Eiken 
OC Klaarwater 
OC De Klarinet 
Belangrijke telefoonnummers 
Wie-Wat-Waar in de KBO Soest-Soesterberg-Baarn 

10 
12 
14 
15 
16 
17 
17 
18 
19 
20 

Redactie: 
Gerrit Sloothaak 

Kopij inleveren voor: dinsdag 20 november 2018 
op redactieadres: Klarinet 91, 

3766 GJ Soest. E.  g.sloothaak@casema.nl 
Het volgende Soester venster verschijnt rond 5 december. 



 
  

Gisteravond 11 oktober ben ik naar een bijeenkomst in het 
gemeentehuis geweest. Wethouder Liesa van Aalst en haar 
ambtelijke staf deed het halfjaarlijkse verslag van de 
ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Veel vakjargon 
natuurlijk maar toch ook een aantal zaken om over na te 
denken. 
Zo is de afdeling Sociaal Domein begonnen om aan de 

hand van een aantal doelstellingen (o.a. het bevorderen van de 
zelfredzaamheid van de inwoners in de gemeente Soest) te gaan meten 
in hoeverre deze doelstellingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
Uit de gepresenteerde resultaten blijkt o.a. dat: 

• 741 huishoudens een  bijstandsuitkering ontvangen en 
• dat  er voor 110 inwoners een traject schuldhulpverlening loopt. 

Of dit voor de gemeente Soest (met zijn ongeveer 48000 inwoners) 
alarmerende cijfers zijn, is moeilijk te beoordelen. Daarvoor zouden 
vergelijkingen nodig zijn met de cijfers van gelijksoortige gemeenten. 
Vast staat wel dat een voortdurende inspanning nodig is om deze cijfers 
omlaag te brengen. 
Overigens viel in de presentatie op dat er relatief veel werd ingezoomd 
op de situatie in de Jeugdzorg (wat natuurlijk uitermate belangrijk is) 
maar dat de zorg voor ouderen/senioren niet of nauwelijks aan de orde 
kwam. 
Er moet (in navolging van andere gemeenten) een seniorenbeleid voor 
de gemeente Soest komen, waaruit duidelijk wordt wat voor deze 
doelgroep de onderwerpen en doelstellingen zijn en welk budget voor 
deze groep beschikbaar is. 

Theo Stoop, voorzitter 
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INCASSO VAN DE CONTRIBUTIE 2019 

Het is weer bijna zover. Medio december 2018 zullen 
wij de contributie incasseren voor 2019 bij die leden 
die een machtiging voor incasso hebben afgegeven. Als 
u nog geen machtiging hebt gegeven en wel de incasso 
wil laten uitvoeren, stuur dan alsnog uw machtiging in 
voor 1 december 2018 zodat deze op tijd kan worden 
verwerkt. 
De contributie voor 2019 bedraagt  € 25,- voor één 
persoon en  € 40,- voor twee personen op hetzelfde 

adres. Het is wel verstandig om voldoende saldo op uw bankrekening te 
hebben staan anders wordt de incasso geweigerd. 
Mocht u een incasso niet willen accepteren dan kunt u deze altijd bij uw 
bank terug laten boeken. Wij nemen dan contact met u op over de reden, 
mogelijk een vergeten opzegging of iets dergelijks? 

Wim van Ruth, penningmeester 

Ter herinnering ‘HERMAN WIJN’. 

Na een ziekte van 3 jaar, waarin hij alles opzij schoof om voor zijn 
moeder mantelzorger te kunnen zijn, is op zaterdag 6 oktober,  oud 
bestuurslid van de KBO, Herman Wijn overleden. 
Hij vertegenwoordigde Soesterberg gedurende vele jaren op specifieke 
wijze met volledige inzet van zijn kennis en aandacht. Wij danken hem 
daarvoor. 
Herman zal in Soesterberg zeker gemist worden. 
Herman is op donderdag 11 oktober begraven, hij is 70 jaar geworden. 

Het Bestuur KBO Soest-Soesterberg-Baarn. 
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In Memoriam 

Frans van Rossum als gevolg van een val in huis overleden 

Frans van Rossum, onze bezorger van het Soester Venster en het KBO/ 
PCOB MAGAZINE in Soesterberg, is woensdag 26 september 2018, 
als gevolg van een val van de trap in huis, overleden. 
De buren hoorden dinsdagavond laat een harde bonk en zijn direct op 
onderzoek uitgegaan en vonden Frans zwaargewond in huis, onder aan 
de trap. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de 
volgende ochtend overleden. 
Dinsdag 2 oktober heeft in de Sint-Carolus Borromeuskerk in 
Soesterberg, onder grote belangstelling, zijn uitvaart plaatsgevonden 
met daarna de crematie in het crematorium Den en Rust in Bilthoven. 
Bij de uitvaart was een afvaardiging van de KBO afdeling Soest- 
Soesterberg-Baarn aanwezig. 

Frans heeft een groot aantal jaren het Soester Venster en de Nestor (nu 
het KBO/PCOB MAGAZINE) bezorgd bij de ongeveer 65 leden die we 
in Soesterberg hebben. We hebben hem ervaren als een bescheiden en 
vriendelijke man. Wanneer Frans de bladen op kwam halen, was er 
veelal een kort contact bij de voordeur en werden de bladen door hem 
in zijn auto geladen. We weten dat Frans in Soesterberg en bekende 
Soesterberger was met veel vrijwilligerstaken. Voor zijn vrouw was hij 
de laatste tijd mantelzorger; haar geheugen liet haar in de steek. We 
wensen haar veel sterkte toe, enerzijds in verband met het verlies van 
Frans, anderzijds omdat ze niet alleen thuis kan wonen. 
Postuum willen we Frans hartelijk bedanken voor de lange tijd waarin, 
en de zorgvuldige wijze waarop, hij de bladen heeft bezorgd bij onze 
leden. 

Adrie, Piet, Rita en Jan. 

De redactie betuigt haar medeleven bij het overlijden van Frans van 
Rossum en wenst de familie veel sterkte met dit tragische verlies. 
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Wij verwelkomen onze nieuwe leden! 

Van 11 maart 2018 tot 1 oktober 2018 
Hartelijk welkom bij de KBO - afdeling Soest/Soesterberg/Baarn! 
U heeft ervoor gekozen om onze inzet te ondersteunen en wij hopen dat 
u veel plezier zult beleven aan de activiteiten die onze afdeling voor u 
in petto heeft. Uiteraard zetten wij ons ook in om uw belangen te 
behartigen. 
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
worden er geen adressen meer vermeld. 

Mw. J.C.M. de Groot 
Dhr. P.A.H. Hosman 

Mw. M.G. Renes-Moesenbroeck 
Mw. S.C. van Schaik 

Mw. T.B.M. Hosman-Janssen 
Mw. M.C. Jongma-Bosma 
Mw. M. van Kesteren-Kok 
Dhr. W.P. van Logtestijn 
Dhr. C.T.B. Luijtelaar 

Mw. T. van Schoonhorst-Ruttenberg 
Dhr. J.W. Schreuders 
Dhr. A. de Schrijver / 
Mw. O.W. Vos 
Mw. W. Solleveld 

Dhr. F.I. Marsman 
Mw. C.E.M. Marsman-Flink 
Dhr. W. Meenderink 

Mw. A. Thannhauser-van Hilst 
Mw. E.C. Veltkamp-Higler 
Mw. G. Vlugter-Görög 

Mw. J.P. Meenderink-van Zaanen 

Ook de redactie heet alle nieuwe leden welkom bij 
de KBO. We hopen dat u ons blad met plezier leest. 
Uw bijdrage tot verbetering van het Soester Venster 

zien we graag tegemoet 

De meest actuele informatie vindt u natuurlijk op 
www.kbosoest.nl 

U vindt daar ook verslagen en fotoreportages  van onze 
evenementen. Bezoek dus regelmatig onze website! 
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Agenda KBO 

Dinsdag 13 nov. Ledenbijeenkomst Baarn 
Leden krijgen een persoonlijke uitnodiging 

15.00 – 17.00 uur 

Dinsdag 20 nov. Vrijwilligersmiddag 
14.00 uur, locatie: De Klarinet 

Dinsdag 27 nov. Dagtocht Vierakker bij Zutphen 
Kosten  €  62,50 

Donderdag 13 dec. Kerstviering in de Heilige familiekerk 
Aanvang 14.00 uur 

Vrijdag 21 dec. Kerstdagtocht naar de Posbank 
11.00 uur vertrek vanaf Overhees Soest 
Kosten  €  53,50 

KBO-Soos 

Klaverjassen en bridgen 
Iedere woensdag van 13.30 – 16.30 uur 

Locatie: De Klarinet 

Afmelden klaverjassen uiterlijk woensdagmorgen bij: 
Tiny van Schoonhorst T. 06 168 60 365 b.g.g. Yvonne Landman 
T. 06 129 42 444. Afmelden bridgen uiterlijk woensdagmorgen 
T. 06 444 38 767. 
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 
[AVG] 

Zoals u wellicht 
vernomen heeft is met 
ingang van 25 mei 
2018 de nieuwe 
“PRIVACY’- wet in 
werking gegaan. In 
deze wet [AVG] is 
duidelijk vastgelegd 
welke gegevens van 

personen en instellingen mogen worden vastgelegd en hoe de 
bescherming van deze gegevens moet zijn geregeld. 

Op basis van landelijke richtlijnen van de UNIE KBO is door het 
bestuur het “PROTOCOL ALGEMENE VERORDENING 
GEGEVENSBESCHERMING” opgesteld waarin uitgebreid staat 
beschreven hoe de vastlegging, het beheer en het gebruik van de 
persoonsgegevens binnen de afdeling KBO Soest-Soesterberg-Baarn is 
geregeld. Ook is vastgelegd hoe met deze gegevens binnen de afdeling 
mag worden omgegaan, zowel bij de Ledenadministratie als de diverse 
werkgroepen, die met persoonsgegevens moeten werken. 
Aan dit protocol zijn 2 bijlagen toegevoegd: Privacy-protocol KBO- 
PCOB, Procedure beveiligings- en datalekken. 

Overeenkomstig voornoemd protocol kunnen wij toezeggen dat uw 
persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn en dat zij nooit 
onrechtmatig ter beschikking van derden zullen worden gesteld. 
Indien u als lid van de afdeling wenst te weten welke gegevens zijn 
vastgelegd kunt u bij de ledenadministrateur een uitdraai van uw 
gegevens opvragen [digitaal of schriftelijk]. 

Wim van Ruth, penningmeester 
Oktober 2018 
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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 

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.  

 

 

 

 

 
  

En nu…… na de zomer van 2018 

Het was een zomer om niet snel te 
vergeten, het ene record na het ander werd 
verbroken in zijn extremiteit van droogte en 
warmte! 
Nu is de herfst weer aangebroken, waarin 
de natuur in de bossen van Soest een mooi 
schouwspel geeft. Schitterende verkleuring 
van bladeren aan de bomen en de 
paddenstoelen leveren hieraan een bijdrage 
aan variatie en kleur. 

De sfeer in de woning wordt medebepaald door sfeerverlichting en 
warmte. 
Ja, de verwarming is inmiddels weer wat graden hoger gezet en de 
verwarming door open haarden e.d. is erg gezellig, dat kan ik zeker niet 
ontkennen, zij levert een belangrijke bijdrage aan de gezellige warmte 
en sfeer. 

Natuurlijk denken we voordat we de haard aansteken aan de chronisch 
zieke medemens onder ons en kijken we even naar buiten om te zien of 
er voldoende wind staat. Juist wanneer er weinig wind staat ervaren 
veel patiënten met ademhalingsproblemen last van de uitgestoten rook. 
In dat geval wachten we even met het aansteken van die haard, dat is 
ook omzien naar elkaar! 
Dus, bij voorbaat dank namens de long- en hartpatiënten, zij zullen U 
hiervoor bijzonder dankbaar zijn en opgelucht de winteravonden 
tegemoet kunnen zien! 

Ria van Egdom 
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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!
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Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

voor A-merken, premiummerken en topservice
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HARTELIJK GEFELICITEERD! 

60 jaar 
Op 5 november 2018 vieren Ikky en Bert van den Bedum 

hun diamanten huwelijk. 
In 1958 werd hun huwelijk in de Petrus en Pauluskerk te Soest 

ingezegend. 
KBO Soest-Soesterberg-Baarn heeft het bruidspaar in de bruidsdagen 
een bloemetje gebracht en wij wensen hen nog vele gelukkige jaren in 

goede gezondheid toe. 

Het Bestuur 

Wilt u iemand lid maken van de KBO, 
of weet u iemand die lid wil worden? 

Kijk dan naar wwww.kbosoest.nl of bel naar 
A.F.M. Borgts-van Schaik 035 601 38 48 

E.  gborgts@planet.nl 
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KBO 

Wijziging dagtocht 27 november 

Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat de dagtocht van 
dinsdag 27 november a.s. helaas geen doorgang kan vinden. Dus die 
komt in zijn geheel te vervallen. 
De reden hiervan is dat eigenaar van de Palingkwekerij -i.v.m. zijn 
slechte gezondheid op dit moment- de kwekerij in Moergestel voorlopig 
moet sluiten. 

Daarom hebben wij voor 
genoemde datum -27 november 
a.s.- onderstaand alternatief 
gevonden. T.w. Een bezoek aan 
het Chocolade- en Koffiehuis 
Magdalena in Vierakker bij 
Zutphen; naast de mooiste Kerk 
van Gelderland. Hier worden 
door Michael en Magdalena 

chocolade bonbons en arretjescake e.d. gemaakt. Het programma voor 
deze dag is als volgt: 

Koffie met Gebak: 
Koffietafel: 
Bezoek aan: 

Gasterij Zondag 
Restaurant Witkamp in Laren, Gelderland 
Chocolade en Koffiehuis in Vierakker; 

Demo Arrangement 1 
Dekselse pannetjes: Bij Brasserie KriebelZ in Terwolde 

De reiscommissie 

10 

 
  

Opstapplaatsen: 
0  Medisch centrum Overhees 0  Honsbergen 

Mariënburg 
0  Bushalte Stam  / 

0  Bushalte Station Soestdijk 
0  Bushalte Dalweg 0  Dalweg Voor Zwembad 
0  Zuid–Promenade 0  Soesterberg/ De Drie Eiken 

De door u gewenste opstapplaats s.v.p. aankruisen. 

Naam……………………………... Naam …………………… 
Adres: ………………………………      Adres: …………………… 
Postcode: …………………………... 
Woonplaats: ………………………..      Woonplaats: ………………. 
T. …………                                             T. ………….. 

Postcode: …………………. 

………………………………………………………… 

Bovenste deel van dit aanmeldingsformulier gelieve in te leveren 
bij:  Corry Smeele,  Joh. Poststraat 420, 3762 VX SOEST 
T.  035 602 29 69 of Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3762 ER, SOEST 
T.  035 602 57 03 
__________________________________________________________________________ 
Dit deel kunt u afknippen en zelf bewaren 
Indien u een dieet hebt, dient u dit tijdig op te geven aan Corry, 
T. 035 602 29 69. De prijs van deze reis is  €  62,50 
De betaling van deze reizen dient kort na ontvangst van de opstapbrief 
te zijn voldaan op: Bankrekening nummer: 
NL 71 RABO 035.99.78.290. T.n.v. KBO Soest/Soesterberg/Baarn 
onder vermelding van de geboekte reis. 

Bij eventuele tijdige annulering van de reis (4 dagen voor vertrek) 
wordt de reissom teruggestort onder aftrek van  €  2,50 
administratiekosten. 
NB. Alle reizen worden uitgevoerd door en onder verantwoording van 
Eemland Reizen BV te Hilversum. 
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Indien u meewilt met deze reis wilt u zich dan opgeven met dit 
nieuwe formulier. 

Wij nodigen u uit voor een gezellige Kerstdagtocht naar de 
Posbank. Zoals u van ons gewend bent wordt u verwend met 

een heerlijke koffiestop en een 
4-gangen Kerstdiner 

OP VRIJDAG 21  DECEMBER 

Het programma ziet er is als volgt uit; 

11.30 uur vertrek vanaf Overhees Soest en via de opstap-route naar 
Scherpenzeel. 
13.00 uur aankomst Rest. Boschzicht te Scherpenzeel voor een kopje 
koffie met een saucijzenbroodje. 
13.45 uur vertrek via een toeristische route over de Posbank naar 
Eerbeek. 
16.00 uur aankomst te Eerbeek bij Rest. De Heideroos voor het 
4-gangen-diner bestaande uit het volgende: 
* Dungesneden kalfsrosbief, rosé gebraden en omwikkeld met 

pancettaspek met een zachte mosterdmayonaise en een kruiden 
crostini 

* Wildbouillon met garnituur van hert en paddenstoelen 
* Varkenshaas medaillons met een Madeirasaus 
* Vanille-ijs met advocaat bavarois en chocolade krullen met slagroom. 

19.00 uur vertrek naar Soesterberg en Soest. 
21.15 uur aankomst laatste uitstaphalte in Soest en einde Kersttocht. 
Prijs voor deze dagtocht  € 53,50 per persoon incl. één consumptie bij 
het diner. 
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Opstapplaatsen: 
0  Medisch centrum Overhees 0  Honsbergen  0 bushalte Stam / 

Mariënburg 
0  Bushalte Station Soestdijk 
0  Bushalte Dalweg 0  Dalweg Voor Zwembad 
0  Zuid–Promenade 0  Soesterberg / De Drie Eiken 
De door u gewenste opstapplaats s.v.p. aankruisen. 

Naam: ……………………………... Naam: ……………………… 
Adres: ………………………………      Adres: ……………………… 
Postcode: …………………………... 
Woonplaats: ………………………..      Woonplaats: ……………….. 
T. …………                                             T. ………….. 

Postcode: …………………... 

………………………………………………………… 

Bovenste deel van dit aanmeldingsformulier gelieve in te leveren 
bij: Corry Smeele, Joh. Poststraat 420, 3762 VX SOEST, 
T. 035 602 29 69 
Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3762 ER, SOEST,  T. 035 602 57 03 

Dit deel kunt u afknippen en zelf bewaren. 
Indien u een dieet hebt, dient u dit tijdig op te geven aan Corry, 
T. 035 602 29 69. De prijs van deze reis is  € 53,50. De betaling van 
deze reizen dient kort na ontvangst van de opstapbrief te zijn voldaan 
op: Bankrekening nummer: NL 71 RABO 035.99.78.290. 
Ten name van KBO Soest/Soesterberg/Baarn onder vermelding van 
de geboekte reis. 

Bij annulering van de reis, mogelijk tot uiterlijk 4 dagen voor vertrek, 
wordt de reissom teruggestort onder aftrek van  €  2,50 
administratiekosten. 
NB. Alle reizen worden uitgevoerd door en onder verantwoording van 
Eemland Reizen BV te Hilversum. 
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Lieve KBO reizigers, 

Na 11 jaar heb ik -met pijn in ‘t hart- besloten om de 
organisatie van de KBO busreizen m.i.v. 
1 januari 2019 te beëindigen. 
Ik heb het altijd met heel veel plezier en liefde voor U - KBO 
leden - gedaan. Alleen is het goed en verfrissend om het stokje 
nu over te dragen aan anderen. 
De enthousiaste reacties van de leden op de reizen hebben mij 
veel voldoening gebracht. En daar doe je het voor! 
Mijn dank is groot voor het vertrouwen dat u in mij hebt gehad 
en ik hoop van harte dat ik u allen wederom ga ontmoeten met 
de komende KBO reizen. 

Met lieve groet, 
Corry 

Indien u meewilt met deze reis wilt u zich dan opgeven met dit 
nieuwe formulier. 

KBO VERRASSING VAN DE 
MAAND NOVEMBER 

Fam. Rooswinkel 
Soest 
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21STE kEEr “ 1 0 0 ”SamEn  
(Een bridgepaar  moet samen tenminste  100 jaar zijn) 

zondag 20 januari 2019 
‘ ’ DE kLarInET SOEST 
aanvang 13.00 uur 

zaal open vanaf 12.30 uur 
kOSTEn € 15,-- per paar 

(contant te voldoen aan tafel) 

gratis kopje koffie of thee 
indeling volgens loting 

AANMELDEN  VIA  E- MAIL: 
samen100bridgen@gmail.com 

OF PER TELEFOON: 
06-28417681 (Winnie Schuin) 
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Digitaal Nalatenschap 

Ons leven is de afgelopen jaren steeds digitale geworden en ook veel 
55-plussers zijn op tal van vlakken online actief. We bezoeken 
verschillende websites, maken accounts aan, slaan foto’s en allerlei 
bestanden op. Daarbij beveiligen onze bestanden met wachtwoorden 
die alleen u kent. Maar als iemand komt te overlijden zijn die goed 
beveiligde accounts voor niemand toegankelijk. 

Het is daarom goed om na te denken over wat er na uw overlijden met 
uw gegevens moet gebeuren en wie daar toegang toe heeft. 
Uit onderzoek van SeniorWeb blijkt dat weinig mensen daar stil bij 
staan. Ook veel officiële instanties zoals het Rijk en de Gemeenten 
dwingen u in toenemende mate tal van gegevens via internet aan te 
leveren. 

Nabestaanden bekommeren zich niet om uw digitale nalatenschap. 
Maar wat doe je als nabestaande met de apparaten, de accounts, 
sociale mediaprofielen en abonnementen van de overledene wanneer 
deze niets heeft overgedragen. 
Wilt u weten hoe u dat allemaal kunt regelen? Kijk dan eens op 
SeniorWeb.nl. De Dienst Nalatenschap legt u daar stap voor stap uit 
hoe u een goede overdracht van uw gegevens regelt voor uw 
nabestaanden. 
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Ontmoetingscentrum De Drie Eiken 
Dorpsplein 18,Soesterberg 

Tel.: 0346 35 14 02 

Bingo-avond,  € 4,95 per kaart 
Vrijdag 19 okt. Aanvang 19.30 uur 

Dansavond 55+, entree  €  2,50 

Seniorendis 

Maandag; woensdag; donderdag om 17.00 uur 
Vrijdag om 12.30 uur. 
Samen smakelijk eten voor thuiswonende senioren. 
Deelname kan na intake, 
Aanmelden bij OC De Drie Eiken 
Kosten  € 6,74 per maaltijd. 

OC Klaarwater 
Wiardi Beckmanstraat 475, Soest 

Tel.: 035 601 06 07 of 06 34 62 92 05 

Zaterdag 26 okt. Aanvang 20.00 uur 
Bingo 
Donderdag 25 okt. 13.30 uur 

Kloostermode, show en verkoop 
Woensdag 31 okt. 10.15 uur 
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PCOB-lezing ‘Glazen kerstviering’ 
Donderdag 15 nov. 14.00 uur 

Maaltijd, aanmelden 
Woensdag 21 nov. 12.30 uur 

Lezing G. Pasman, 1968 `Verbeelding aan de macht’. Aanmelden 
Donderdag 22 nov. 14.00 uur 

Bingo 
Donderdag 29 nov. 13.30 uur 

Muziekoptreden van ‘de Puntenburgers’ 
Dinsdag 4 dec. 14.00 uur 

Workshop ‘Kennismaken met Klankschalen’ aanmelden 
Donderdag 6 dec. 14.30 uur 

De Klarinet 
Klarinet 39, Soest 

Tel.: 035 60 231 39 

Bingo ‘De Klarinet’ 
Vrijdag 9 nov. 14.00 uur 

Gezamenlijke maaltijd. 
Dinsdag 13 nov. 12.30 uur 

Pannenkoeken inloopmiddag 
Vrijdag 30 nov. 12.30-14.30 uur 

Gezamenlijke maaltijd. 
Dinsdag 4 dec. 12.30 uur 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Hulpdienst Soesterberg 035 609 00 14 

035 609 31 55 

035 602 79 97 

035 602 36 81 

035 602 36 81 

035 601 91 90 

035 602 36 81 

035 588 53 88 

06 138 327 22 

035 603 63 63 

035 609 31 55 

035 602 36 81 

Zorgloket / WMO loket 

Senioren voorlichting 

SWOS 

Klusjesdienst 

Seniorenbus 

Tegen vereenzaming 

Maaltijden, warm, koelvers of vriesvers 

COSBO contact Soesterberg, Frans Panhuijzen 

Zorgbemiddeling Baarn - Soest 

Steunpunt mantelzorg 

Lotgenotengroepen van mantelzorgers voor mensen met 
dementie en chronische ziekten 

WMO meldpunt dinsdag en vrijdag 10.00-12.00 uur 

Personenalarmering 

035 602 36 81 

035 601 41 14 

035 887 85 63 VOA (Vrijwillige ouderen adviseur KBO 
Ria Roelants, riaroelants@live.nl 

Keuringartsen voor rijbewijzen 

R.J. Kaarsgaren, Wijk Service Punt De Klomp 19-04 Zeist (Zeist 
West) bellen voor afspraak dinsdag of vrijdag. Keuringen op 
vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten  €  35,- 

06 287 010 55 

036 720 09 11 Rijbewijskeuringsarts, 2x per mnd. in Verpleeghuis Mariënburg. 
Afspraak: www.rijbewijskeuringarts.nl Leden Ouderenbond 
krijgen  € 7,50 korting 

Dokter Sandelowsky, Molenweg 13, Eemnes, bellen dagelijks. Nu    030 294 69 97 
ook in ‘De Vijverhof’.  €  35,- 

Rijbewijskeuringen: Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A 
Baarn of Laanstraat 74 Soest. Op afspraak  €  40,- 

088 232 33 00 of 
www.regelzorg.nl 
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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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WIE - WAT - WAAR IN KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN 
Bestuur 

Voorzitter -Theo Stoop 035 544 62 99 

035 601 84 16 

theostoop@kpnmail.nl 

Vice voorzitter -Frits van Wesemael ggmvanwesemael@hetnet.nl 

Secretaris -Ed Heideman 

-Wim van Ruth 

035 601 55 56 

035 60170 97 

e.heideman@hccnet.nl 

van.ruth@kpnmail.nl Penningmeester 

Bestuursleden -Gusta Borgts 035 601 38 48 

035 601 99 20 

gborgts@planet.nl 

Leden administratie -Anton Simonis antonsimonis@casema.nl 

COSBO -Frits van Wesemael 

-Theo Stoop 

035 601 84 16 

035 544 62 99 

035 601 59 18 

06 444 38 767 

ggmvanwesemael@hetnet.nl 

theostoop@kpnmail.nl 

koelink@hetnet.nl Liturgie 

Bridgen 

-Bep Koelink 

-Winnie Schuin winnie.schuin@hotmail.com 

Coördinator 
Belasting invulhulp -Henk Kok 06 518 93 885 

035 601 38 48 

035 602 29 69 

henkkok1950@gmail.com 

gborgts@planet.nl Lief en Leed -Gusta Borgts 

-Corry Smeele 

-Tiny van Schoonhorst 

cj.smeele@casema.nl 

Klaverjassen 

Reizen 

06 160 60365 tinyvanschoonhorst@hotmail.nl 
bgg 06 12942444 

-Corry Smeele 035 602 29 69 

035 601 38 48 

cj.smeele@casema.nl 

SWOS-contact 

Evenementen 

Via COSBO 

-Gusta Borgts 

www.kbosoest.nl 

gborgts@planet.nl 

Website KBO SSB gon.paul@kpnmail.nl 

Redactie SV -Gerrit Sloothaak 

-John Biesaart 

035 602 07 68 

035 888 36 57 

g.sloothaak@casema.nl 

jbiesaart@icloud.com 

-Ria van Egdom 

-Piet Roest 

035 602 01 22 

035 602 09 30 

035 887 85 63 

ria.van.egdom@casema.nl 

rita.roest@ziggo.nl Verspreiding SV 

VOA (vrijwillige) 
Ouderenadviseur 

-Ria Roelants riaroelants@live.nl 

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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Dag en nacht te bereiken:

035 - 601 30 86  •  0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

Familiebedrijf sinds 1938.

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

katholieke
bond van

senioren

Afdeling Soest - Soesterberg - Baarn

SOESTER VENSTER
november 2018


