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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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Het is woensdag 8 augustus als ik dit stukje schrijf. Vannacht om 03.45 
uur kwam de eerste verlossende onweersbui met (een beetje) regen, na 
een wekenlange droogte met hoge temperaturen (30-35 °C). De planten 
in de tuin verwelkten en de bomen laten hun bladeren al vallen. 
Voor veel ouderen (en daar horen de meesten van ons ook bij) werd de 
warmte en de hete zon toch wel een beetje te veel van het goede. De 
energie neemt af en het dagelijkse wandelingetje of andere bezigheden 
kwamen op een laag pitje te staan. Ik hoop dat u allen deze periode goed 
bent doorgekomen en dat we weer kunnen uitkijken naar een gezond en 
plezierig nieuw seizoen. 
 
Zoals u zult begrijpen hebben de verenigingsactiviteiten de afgelopen 
maanden ook op het bekende lage pitje gestaan.  
Toch wil ik u van een aantal zaken, die binnenkort spelen, op de hoogte 
stellen. 
 
Begin september zal een delegatie van het COSBO (lokaal 
samenwerkingsverband tussen KBO en PCOB) een gesprek hebben met 
wethouder Liesa van Aalst (wethouder van onder andere het Sociaal 
Domein in de gemeente Soest). In dit gesprek zullen o.a. uitspraken en 
toezeggingen, gedaan door de huidige wethouder tijdens het 
verkiezingsdebat dat vooraf ging aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart jl, aan de orde komen. We willen graag ‘boter bij de vis’ van de 
wethouder en houden u op de hoogte van het resultaat van het gesprek. 
 
1. De discussie over de te volgen strategie bij de verdere ontplooiing 

van de KBO/PCOB samenwerking op niveau, vindt momenteel plaats 
in de gezamenlijke KBO/PCOB ledenraadsvergadering. 
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 Een stuurgroep, ingesteld door het landelijk KBO/PCOB 
verenigingsbureau, stelde over deze toekomstige strategie een advies 
op dat veel discussie ontlokte. Een van de punten in het advies betrof 
de positie van ‘jonge senioren’ in huidige de samenleving. Wat zijn 
de belangrijkste thema’s die deze ‘jonge senioren’ bezighouden? Zijn 
dit ook de thema’s waar de huidige KBO/PCOB organisatie zich voor 
inzet dan wel wil inzetten? Hoe kunnen ‘jonge senioren’ worden 
benaderd om hierover samen in discussie te gaan om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen?  
Op 4 september a.s. zal ik over dit onderwerp een gesprek hebben 
met Manon Vanderkaa (directeur verenigingsbureau KBO/PCOB) en 
Hans Pillen (bestuursvoorzitter provinciale KBO bond). 
Ook in onze eigen vereniging gaan we ons met deze vraagstelling 
bezig houden. Tenslotte zullen de huidige ‘jonge senioren’ onze 
vereniging in de toekomst vorm en inhoud moeten geven. In de 
eerstvolgende bestuursvergadering zal ik voorstellen hiervoor een 
werkgroep in te stellen. Indien dit onderwerp u ook ter harte gaat 
nodig ik u van harte uit dit aan ons bekend te maken. 

 
2. Als inwoner van de gemeente Soest zult u inmiddels het programma 

van de jaarlijkse Gildefeesten in Soest hebben ontvangen. Het is een 
goede traditie dat tijdens deze feesten ook de senioren in onze 
gemeenschap hier aan deel kunnen nemen. Op maandag 27 augustus 
om 14:00 uur is hiervoor een speciale bijeenkomst georganiseerd. 
Over het programma van deze middag vindt u meer details elders in 
dit nummer van het Soester Venster. Een aanrader om hier ook aan 
deel te nemen! 

 
 

 Theo Stoop 
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EUCHARISTIEVIERING  
KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 

in de H. Familiekerk,  
St. Willibrordusstraat 19, 3768 CP Soest  

ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen 
op DONDERDAG  6 SEPTEMBER om 10.00 uur 

Celebrant is pastor Wil Veldhuis  
Het thema is: ‘Een nieuw begin’ 

 
Na de viering is er nog gelegenheid om na te praten met een kopje 

koffie/thee. U bent van harte welkom! 
 
 

Mocht u geen vervoer hebben neem dan contact op met 
Mevrouw C. van Brussel, tel. 035 601 81 26. 
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DE 

REDACTI E
 

Zoals velen van u weten, verzorgen Gerrit Sloothaak en Yvonne Dijkhuis 
al jarenlang samen het Soester Venster, het afdelingsblad van de KBO-
afdeling  Soets -Baarn en Soesterberg. Zij doen dit met ongelooflijk veel 
inzet.  
Het is daarom zeker een aderlating voor ons magazine dat Yvonne, die 
jarenlang haar eigen stempel op het blad heeft gedrukt, besloten heeft 
haar werk voor de redactie per één oktober te beëindigen.  
Yvonne namens de redactie en je vele trouwe lezers heel hartelijk dank, 
we zullen je missen en niet schromen zo af en toe nog eens gebruik te 
maken van je ruime redactionele ervaring.  
Natuurlijk pas nadat we op een gepaste wijze afscheid van je hebben 
genomen als redactielid. 
 
Een nieuw gezicht 
 
Mag ik mij even aan u voorstellen: Mijn naam is John Biesaart, ik woon 
sinds september 2016 in Soest en was voorheen lid van de KBO-afdeling 
in Amersfoort. Daar was ik als bestuurslid actief als redacteur en 

vormgever van het afdelingsblad van KBO Amersfoort-
Nijkerk. 
 
Toen Theo Stoop mij vroeg of ik me hier in Soest wilde 
inzetten als redactielid van het Soester Venster heb ik, na 
een goed gesprek met Gerrit en Yvonne, aangeboden 
Gerrit mede met het oog op het vertrek van Yvonne te 

ondersteunen met zijn redactiewerk. Ik kijk er naar uit samen met Gerrit 
van het Soester Venster zowel qua vorm als naar inhoud voor u tot een 
aantrekkelijk en interessant magazine te blijven maken dat u, zoals een 
venster betaamt, een helder beeld verschaft van wat er leeft onder de 
senioren in Soest en omstreken. 
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  55+ FESTIVAL 
Maandag 27 augustus van  
14– 16.30 uur 
 
Een gezellige muziek- en feestmiddag 
voor de 55-plussers op de middag na het 

Koningsschieten. Een middag waarin begonnen wordt met een optreden 
van een artiest en vervolgens na de pauze een gezellige feestmiddag met 
muziek waarop gedanst en gehost kan worden. Een concept dat de laatste 
jaren succesvol is geweest. 
  
Optreden van Jan Keizer en Annie Schilder en Ron Ringo. 
Het programma start met een optreden verzorgd door de bekende 
Volendammers Jan Keizer en Annie Schilder. Beiden hebben deel 
uitgemaakt van de succesformatie BZN. Zij hebben nog steeds nummers 
uit die tijd op het repertoire, maar natuurlijk ook nieuwere speciaal voor 
hen gecomponeerde nummers. Jan Keizer heeft al eerder in 2008 een 
optreden verzorgd tijdens de Seniorenmiddag en daar hebben vele nog 
steeds leuke herinneringen aan. Nu vormt hij samen met Annie Schilder 
een duo, dat optreedt in binnen- en buitenland. Met deze keuze zal de 
sfeer vanaf de aanvang van de middag gezet zijn. 
Tweede helft van de middag treedt Ron Ringo voor u op. 
Zijn repertoire is heel uitgebreid, van muziek uit de jaren 50 tot aan de 
gezellige knallers van nu. Zowel Hollands - als Engelstalig. 
Te denken valt o.a. aan Ricky Nelson, Elvis Presley, Everly Brothers, 
Manke Nelis, Andre Hazes, maar ook Jan Smit, Frans Duijts, Django 
Wagner enz… 
Op veler verzoek is er weer gekozen voor een gezellige feestmiddag, 
waarin de beentjes van de vloer kunnen. Het zal zeker gezellig gaan 
worden. Het Soester gilde dat deze middag organiseert samen met de 
plaatselijke COSBO zal zich inzetten om deze middag ook een speciaal 
gildetintje te geven. En dan niet alleen door de presentatie van de nieuwe 
Gildekoning met zijn hofhouding, die deze middag zullen bijwonen en 
zich presenteren aan de aanwezigen. 
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Verzorging 
De traditionele consumpties, voor de inwendige mens zal zoals 
gebruikelijk goed verzorgd worden door de vele tientallen medewerkers 
die zich deze middag als vrijwilliger inzetten.  
 
Toegang 
Om dit 55+ Festival te kunnen bijwonen is een entreekaart 
noodzakelijk.  
Deze is voor slechts € 7,50 te koop aan de kassa in de tent of online  
https:gildefeesten.nl/   
 
 
AOW VOOR ALLEENWONENDE 
Wist u dat en wanneer u als mantelzorger aanspraak kunt maken voor 
AOW voor alleenstaande? 
Wanneer uw partner waar u voor zorgt door ziekte niet meer thuis woont 
maar in een verpleeghuis is opgenomen heeft u recht op AOW voor 
alleenstaande. Dit bedrag is aanzienlijk hoger. 
U hebt dan tevens recht op de alleenstaande ouderenkorting bij aangifte 
van inkomstenbelasting. Deze belastinkorting bedraagt  
€ 423. Deze korting is met terugwerkende kracht van 5 jaar aan te 
vragen. 
U moet wel bij de gemeente de adreswijziging door geven zodat het 
adres van uw partner officieel geregistreerd is. 
 
De SVB (Sociale Verzekeringsbank) geeft u in de meeste gevallen  
bericht dat u daarvoor in aanmerking komt. Mocht u, door welke oorzaak 
ook, geen bericht ontvangen van de SVB dan kunt u zelf een aanvraag 
indienen. Het telefoonnummer is 030 364 90 10. 
Of via de website van de SVB. 
 
Waar u wel rekening mee moet houden zijn de gevolgen van het hoger 
worden van uw inkomen. 
Dit kan invloed hebben op de hoogte van toeslagen en de 
inkomstenbelasting. 
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Ook uw eigenbijdrage voor de zorg in het verpleeghuis zal hierdoor 
hoger worden, deze wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie 
Kantoor). 
Zet dus eerst alle cijfers op een rij en bereken of AOW voor 
alleenstaande voor u financieel gunstig uitkomt. 
 
Omdat het een ingewikkelde materie is,kunt u wanneer u denkt hulp 
nodig te hebben, kunt u deze hulp aanvragen bij de coördinator 
belastinghulpen; 
Henk Kok 06 51 89 38 85. 
 
 
    

Ontmoetingscentrum De Drie Eiken 
 

DEMENTIE…, JA EN? 
 
Speciale activiteiten in de actieweek 17 t/m 21 september 2018 
Dementievriendelijke samenleving.  
 
Kom deze week vrijblijvend gezellig even binnenlopen voor een kop 
koffie, thee of een ander (fris)drankje. Er is altijd een gastvrouw of 
gastheer die u ontvangt en wegwijs maakt in het centrum. 
Openingstijden: elke ochtend van maandag t/m zaterdag 
                                    9.30 uur – 11.30 uur 
    In deze week is er elke ochtend een speciale  
                                     traktatie bij de koffie/thee. 
 
Maandag 17 sept. Seniorendis, gezellig samen smakelijk eten 
17.00 uur                   Deze week uitproberen voor  senioren met 
                                   dementie en hun mantelzorger voor slechts  
                                   € 5 p.p. 
   Aanmelden uiterlijk maandag 3 september  
                                   12.00 uur.   
   

 9

Dinsdag 18 sept. Inloop breisoos: samen kletsen, breien en 
v.a. 9.30 uur                haken voor dames 
              Inloop herensoos: samen kletsen over vroeger, 
                                   Soesterberg en de vliegbasis 
   aanmelden hoeft niet - deelname gratis - 
   voor nieuwe gasten met dementie en hun 
                                    mantelzorger: een attentie! 
 
Dinsdag 18 sept. Spelletjessoos: gezellig samen een spelletje 
v.a. 13.30 uur              doen: kaarten, rummikub enz. 
              Vrijblijvende gratis inloop voor iedereen.         
                                   
   Spelletjes zijn aanwezig. U kunt ook samen                      
                                    kleuren of puzzelen e.d. 
 
Woensdag 19 sept. Seniorendis, gezellig samen smakelijk eten.        
17.00 uur                    Deze week uitproberen voor senioren met  
                                    dementie en hun mantelzorger voor slechts  
                                   € 5 p.p. 
   Aanmelden uiterlijk dinsdag 4 september  
                                   12.00 uur.   
 
Donderdag 20 sept. Koersballen: kom proberen of u het leuk vindt 
13.20 – 16.00 uur      en mee kunt doen! 
                             Kom kijken, proef de sfeer en probeer het uit;  
                                   u bent van harte welkom. 
  
Donderdag 20 sept. Seniorendis, gezellig samen smakelijk eten.     
17.00 uur                   Deze week uitproberen voor  senioren met   
                                  dementie en hun mantelzorger voor slechts  
                                   € 5 p.p. 
   Aanmelden uiterlijk donderdag 6 september                    
                                   12.00 uur.   
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Vrijdag 21 sept. Seniorendis, gezellig samen smakelijk eten.  
12.30 uur                    Deze week uitproberen voor senioren met  
                                   dementie en hun mantelzorger voor slechts  
                                   € 5 p.p. 
   Aanmelden uiterlijk vrijdag 7 september  
                                   14.00 uur. 
   
Vrijdag  21 sept. Bingo-avond - aanvang 19.30 uur, zaal open  
19.30 uur                      om 18.45 uur € 4.50 per kaart 
   
 Hoera! 
De lezing ‘Antiek Zilver, is het echt?’ gaat door. 
Zie  het ook het artikel van de penningmeester over de RABO Clubkas 
Campagne op pagina 11. 
Het is een interactieve lezing door Renate Postma, gerenommeerd  
restaurator en taxateur. 
Renate brengt o.a. middelen mee om te onderzoeken of iets van zilver is. 
Ook vertelt zij hoe men kan herkennen of iets antiek of ‘namaak’ is en 
laat zij voorbeelden zien van restauratie.  

Wanneer u een voorwerp mee wilt brengen voor 
informatie, taxatie, restauratie of misschien 
prijsopgave hiervan, is het handig om dit via 
mij:  
Gusta Borgts, telefoon 035 601 38 48< door te 
spelen aan Renate, zodat zij zich kan 
voorbereiden. 
U kunt ook alvast informatie en voorbeelden 
vinden op de website:  www.goedrestaureren.nl  
U bent van harte welkom op dinsdag 9 oktober, 
in Parochiecentrum ‘De Sleutel’ 

Steenhoffstraat 41, 3764 BJ Soest. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 
Toegang gratis, ook niet leden zijn zeker van harte welkom. 
 

      

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.  
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Gallenkamp Pelsweg 1      3768 HT  Soest - Zuid
035-6012857           www.jaccodebruin.nl
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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  
 

Logo_Eetvilla_2016_NW_diap.pdf   1   11-05-16 - (w19)   11:34

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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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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      BEDANKT VOOR UW STEM ! 
 
De RABO Clubkas Campagne is succesvol geweest voor de KBO Soest-
Soesterberg-Baarn. 
De RABO-bank Amersfoort-Eemland had een bedrag van € 75.000 ter 
beschikking voor goede doelen en projecten binnen het werkgebied van 
de bank. Wij hadden een voorstel ingediend voor een lezing ‘Antiek 
Zilver, is het echt?’, te leiden door Renate Postma uit Baarn. 
Er zijn 72 stemmen  [van de  9800] uitgebracht op dit evenement en 
daarmee werd de opbrengst € 511.  
Dit evenement gaat dus zeker door, zie de aankondiging elders in het 
Soester Venster. 
Tevens kunnen wij nog meerdere evenementen voor onze leden 
organiseren. 
Wij danken iedereen hartelijk voor het uitbrengen van zijn/haar stem. 
                                                              Wim van Ruth, penningmeester 
 
 
 
 
KBO VERRASSING VAN DE MAAND SEPTEMBER 
 
Mevr. A.C. Spoor                    
Piet Heinlaan 26 
3742AP Baarn      
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ACHT DAGEN LANG VAN 

15 – 23 SEPTEMBER STAAT KASTEEL GROENEVELD IN HET 
TEKEN VAN BLOEMKUNST 

 
Meer dan 20.000 bloemen en planten 
zijn gebruikt in unieke florale 
kunstwerken van internationale allure. In 
alle stijlkamers van kasteel Groeneveld, 
maar ook buiten op het rondeel en in de 
tuin, presenteren toonaangevende 
bloemenarrangeurs hun kunstwerken, 
waaronder imposante Avalanche-rozen, 
exclusieve Anthuriums maar ook vers 
geplukte veldbloemen zijn verwerkt. 
Met onderstaande bon krijgt u als 
KBO-lid € 2,50 korting per persoon 
(max. 2 pers.). Knip de bon uit en 
lever hem in bij de kassa. 
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KBO Reizen         Dagtocht Nationaal Park Hoenderloo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 25 oktober maken we een mooie dagtocht naar de Hoge 
Veluwe. We bezoeken daar het bekende ‘Kröller-Müller Museum’ met 
werken van Claude Monet, Van Gogh en Piet Mondriaan.  
We gebruiken de koffietafel in restaurant De Ruggestee.  
 
Na een mooie rit door het Nationaal Park sluiten we de dag af met een 
gezellig 3-gangendiner in Restaurant Schimmel te Woudenberg. Vertrek 
8.30 uur. 
De kosten voor deze reis bedragen € 78,50. (Inclusief entree museum). 
Mensen met een museumkaart krijgen € 7,60 korting. Vergeet de kaart 
dan niet mee te nemen, want die moet worden gescand in het museum! 
 
Deze dagtocht is nog niet volgeboekt. Wilt u graag mee, meldt u zich dan 
alsnog aan.  
Dagtocht Palingkwekerij in Noord-Brabant 
Dinsdag 27 november, kosten € 62,50 
Thuiskomst alle dagreizen ca. 21.00 uur 
Alle reizen worden begeleid door een verpleegkundige. 
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…………………………………………………………………….. 
 

INSCHRIJFFORMULIER KBO DAGTOCHTEN 
 
(Opsturen naar: Corry Smeele,  Joh. Poststraat 420, 3762 VX Soest)  
T. 035 602 29 69   
 
Datum Dagtocht ………….. 
 
Naam: Dhr./Mw. ………………………………………………..        
  
 
Adres: …………………………………… ………………………                                                                  
 
 
Postcode: ………  Woonplaats: ………………   Tel.nr.………                                                                                    
 
Opstapplaats 
 
0 Station Baarn 
0 Medisch Centrum Overhees            
0  Bushalte STAM/Mariënburg 
0 Bushalte Station Soestdijk                                                        
0 Honsbergen 
0 Bushalte  vóór het Zwembad    
0 Bushalte Zuid Promenade                              
0 De Drie Eiken Soesterberg 
 
De door u gewenste reis en opstapplaats a.u.b. aankruisen 
                                                                                                                      
In geval van calamiteiten, kunnen wij uw familie bereiken op:  
 
Telefoonnummer………………… 
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WIE VERRE REIZEN MAAKT. 
DOOR H. GRIFFIOEN. 

In het Soester Venster van Juli/Augustus heeft u de aankondiging kunnen 
lezen van de presentatie :  

          ‘Verre reizen’ door H. Griffioen. 
 

Het is een interessante en boeiende presentatie over verschillende mooie 
gebieden o.a. Incatrail  Machu Picchu, Suriname, Capadocië en nog andere.  

Het blijven foto’s, maar wel avontuurlijker! 
Wij zouden het fijn vinden wanneer u komt. 

U bent  hartelijk welkom, op donderdag 27 september, in Parochiecentrum  
‘De Sleutel’. 

Steenhoffstraat 41, 3764 BJ Soest. 
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13,30 uur. 

Toegang gratis, ook niet leden zijn welkom. 
 

  

 
         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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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 
do.   6 sep. 10.00-11.30 uur Info/demo/verkoop hulpmiddelen. 

Chiel v/d Stelt (o.a. rollators, stoelen enz.) 
vr.   7 sep. 19.30 uur Seizoenopening, Shantykoor ‘Áhoy’ 

Entree € 3 incl.koffie,1 drankje + hapje 
vr. 21 sep. 19.30 uur Bingo, € 4,50 per kaart, zaal open 18.45 uur 
do. 27 sep. 10.00 uur Hoffmans Mode show + verkoop 
3 t/m 7 september start week cursussen zie hetSWOS- cursusboek 
seizoen 2018/19 
17 t/m 21 september ‘Week van de Dementie. 
27 september t/m 6 oktober ‘Week tegen eenzaamheid. 
 
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. 13 sep. 10.00 uur Hoffmans Mode show en verkoop 
wo.  19 sep. 10.00-12.00 uur Info/demo/verkoop hulpmiddelen. 

Chiel v/d Stelt (o.a. rollators,stoelen enz.) 
wo. 26 sep. 12.30 uur Chinese maaltijd, aanmelden 
do. 27 sep. 13.30 uur Bingo 
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De Klarinet, Klarinet 39 Soest tel: 035 602 31 39 
di.   4 sep. 14.00 uur Seizoenopning met het ‘Knollenkoor’ 
di. 11.sep. 12.30 uur Gezamenlijke maaltijd 
vr. 14 sep. 14.00 uur Bingo ‘De Klarinet’ 
za. 22 sep. 13.00-17.00 uur Burendag Overhees 
do. 27 sep. 14.00 uur Start ‘Week tegen de Eenzaamheid’ 
Op 27 en 28 september en 2, 3, 4  en 5 oktober van 14.00 – 15.30 uur is er in het 
kader van de week tegen de Eenzaamheid het programma  
‘Nooit meer alleen’. 
 
Iedere donderdag van 13.30–16.30 uur Klarinetsoos: klaverjassen, sjoelen, 
Mahjong en andere spelletjes. Bingokaarten € 4,50 per stuk. 
Kosten maaltijd € 6,75 

 

 
 

woensdag 
13.30-16.30 
uur. 
 
In augustus  
geen Soos! 
5 september 
opening 
nieuw seizoen 

KBO SOOS 
Klaverjassen en bridgen in 
‘De Klarinet’.  
Afmelden  bridgen uiterlijk  
 ’s woensdag 10.00 uur 
 tel. 06 44 43 87 67 
Afmelden Klaverjassen dinsdags 
of uiterlijk woensdagmorgen bij 
Tiny van Schoonhorst  
tel. 06 16 86 03 65 
b.g.g. Yvonne Landman 
 tel. 06 12 94 24 44 

 

 
donderdag 6 
september 

 
Opening seizoen 
10.00 uur 
H. Familiekerk  
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donderdag 20 
september 

Ledenbijeenkomst Soesterberg in 
‘De Drie Eiken’ 10-12.00 uur 
 

dinsdag 
25 september 

Eendaagse busreis  
Varen in de Europoort Hoek van 
Holland Vertrek 8.30 uur 
Thuiskomst 21.00 uur 

 

donderdag 
27 september 

Wie verre reizen maakt … 
Lezing Henk Griffioen 
14.00 uur 
De Sleutel 

 

donderdag 
.25 oktober 
 

Eendaagse busreis  
Kröller Müller museum  
Vertrek 08.30 uur 
Thuiskomst 21.00 uur 

 

dinsdag 
20 november  

Vrijwilligersmiddag in 
‘De Klarinet’ Aanvang 14.00 uur 

dinsdag 
27 november 

Eendaagse busreis 
Palingkwekerij in Noord-Brabant 
Vertrek 8.30 uur 
Thuiskomst 21.00 uur 

 

 
donderdag 
13 december 

 
Viering ‘Op weg naar Kerstmis’ 
14.00 uur H. Familiekerk 

 

maandag 
17 december 

Kerstsamenzijn KBO/PCOB 
!0.00 uur in ‘De Drie Eiken’  
Soesterberg 
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BELANGRIJKE TELFOONNUMMERS 
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 10.00-12.00 uur 035 601 92 89 
Personenalarmering 035 601 41 14 
VOA (Vrijwillige ouderen adviseur) KBO 
Ria Roelants  riaroelants@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 vrjidag. Keuringen op 
vrijdagmiddag en zaterdagochtend kosten € 35  

06 28 70 10 55 

Rijbewijskeuringsarts, 2x per maand in Verpleeghuis 
Mariënburg. Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl 
leden Ouderenbonden krijgen € 7,50 korting 

035 720 09 11 
 

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 

 
De UNIE KBO is een ANBI-instelling. [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 

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@xs4all.nl  

Penningmeester Wim van Ruth 035 601 70 97 van.ruth@kpnmail.nl 
Bestuursllid 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 
cosbosec@xs4all.nl 

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

Bridgen -Winnie 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 Tiny van  
Schoonhorst 

0616860365 bgg 
0612942444 

tinyvanschoonhorst@hotmail.nl 

Reizen -Corry Smeele 035 602 29 69 cj.smeele@casema.nl 
 -Tonny Hilhorst 035 602 75 03 tonnythilhorst@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 
- John Biesaart 

035 602 07 68 
035 602 75 04 
035 888 36 57 

g.sloothaak@casema.nl 
yvonnedijkhuis@hotmail.com 
jbiesaart@icloud.com 

Verspreiding Piet Roest 035 602 09 30 jan.rita.roest@ziggo.nl 
VOA (Vrijwillige 
Ouderen Adviseur) 

Ria Roelants 035 887 85 63 riaroelants@live.nl 



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
september 2018


