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Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent... 

Ja, dat is zeker fijn. Het is al even geleden, dat we elkaar 

hebben gesproken. Het populaire Eikenblaadje, later 

Bergmagazine, verscheen voor het laatst in de zomer van 2020. 

Daarna kwam er een glossy SWOS magazine, maar na een try 

out van 3 exemplaren is besloten alleen het jaarlijkse 

cursusboek in die vorm te gieten. Ondertussen dateert het 

laatste nummer daarvan alweer van december/januari j.l. Nu 

ligt er een nieuw exemplaar voor u klaar in de vorm van een 

cursusgids 2021-2022, waarin alle vaste activiteiten van de 

SWOS staan vermeld. 

Maar zo’n blad waarin naast de vaste agenda ook alle 

eenmalige gezellige activiteiten van uw ontmoetingscentrum en 

andere zaken worden gemeld, dat bestaat niet meer en wordt 

node gemist, dat horen we nog regelmatig. Daarom hebben we 

besloten toch maar een infoblaadje te gaan uitproberen. En 

daarvan heeft u nu een eerste poging in handen. Of het in 

leven kan en mag blijven, geen idee, de tijd zal het leren. We 

verwachten nu elk seizoen een editie uit te brengen. Voor u ligt 

het najaarsnummer. 

We zijn blij om weer iets van ons te laten horen. Het 

ontmoetingscentrum draait sinds mei j.l. op steeds vollere 

toeren. Nog niet alles mag maar we zien elkaar in ieder geval 

weer! 

Op vrijdag 10 september bent u van harte welkom op de Open 

Dag. Kom kijken wat het centrum allemaal te bieden heeft 

(sjoelen, koersbal, SeniorenDis, etc.) Houd de aankondigingen 

in de gaten! 

De redactie wenst u veel leesplezier en een heel fijn najaar! 
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FilmTip: De Luizenmoeder 

Het zal u vast niet zijn ontgaan, van de populaire serie De 
Luizenmoeder is recent een film uitgekomen. De voorstellingen 
zijn regelmatig uitverkocht, dus hij zal vast nog wel een poosje 
blijven draaien. Nog voldoende gelegenheid om hem te gaan 
zien in de bioscoop dus. 
Het is een feest van herkenning met de starre juf Ank, de 
rebelse juf Helma en schoolassistente Nancy, die nog even 
jaloers op juf Ank is als vroeger. Met ingrediënten een boos, dik 
jongetje, betweterige of domme vaders en moeders en een 
schoolbestuur dat zich door de ouderraad laat manipuleren is 
het een humoristisch verrassend geheel geworden, met hoe 
kan het ook anders, eind goed, al goed. Het liedje ‘hallo 
allemaal’, het redmiddel van juf Ank als ze de bemoeizuchtige 
ouders weer de school niet uit krijgt zult u meermalen langs 
horen komen. Gewoon, een gezellige film zonder al te 
dramatische gebeurtenissen.  

Programma OC Soesterberg Najaar 2021 
 

‘Bakkies in de buurt’ op dinsdag 31 augustus, 7 september, 21 
september en op donderdag 30 september (de tijden zijn 
steeds van 19 tot ongeveer 20.30 uur) 
De inwoners worden door de gemeente gericht uitgenodigd bij 
deze Bakkies uit om hen goed de gelegenheid te geven in 
gesprek te gaan. De gemeente richt zich voor deze Bakkies op 
de bewoners van twee nieuwe wijken, Soesterberg Noord en 
Groene Hoogte. Twee avonden per nieuwe wijk, omdat er best 
wel veel mensen worden verwacht en de wijken te groot zijn 
om met iedereen op één avond te spreken. Wanneer welke wijk 
wordt uitgenodigd, laat men nog weten, exacte locatie volgt 
dus nog!   
Naast de Bakkies gaat vanaf september ook het spreekuur op 
de markt van start. Woensdag 1 september hoopt de gemeente 
samen met haar netwerkpartners weer aanspreekbaar te zijn 
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voor inwoners op het terrein voor de Plusmarkt. Tijd: tussen 10 
en 11 uur. Ook hiervoor geldt: iedereen is van harte welkom. 
 

Do.  2 sept. Diepeveen Ondermode verkoop 09:30 uur 

Do.  9 sept. Schilderen met de vele gezichten van  

 dementie – schilderworkshop o.l.v. een kunstenaar 

 voor mensen met dementie van 13:30 – 16:00 uur 

Vr.  10 sept. Open Dag in OC Soesterberg hele dag  

                   met muzikale afsluiting duo Hemmer 

Wo. 15 sept. Themamiddag ‘Praatje, Plaatje, Bakkie’ 

                   thema: ‘Boltini’ 14:00 uur 

Vr.  17 sept. Bingo 19:30 uur 

Di.  21 sept. Vredesdialoog. Gesprek over ‘Inclusief  

   Samenleven’ 10:30 – 12:30 uur 

Za. 25 sept. Pannenkoekeninloop van 12:30 – 14:00 uur 

Do. 30 sept. Hoffmans modeverkoop 10:00 uur 

Do.   7 okt. Compaan voorlichtingsbijeenkomst  

   (seniorentablet) 11:00 – 12:00 uur 

Vr.  15 okt. Bingo 19:30 uur 

Wo. 20 okt. Themamiddag Praatje, Plaatje, Bakkie  

                   thema volgt nog 14:00 uur. 

Za.  30 okt. Repair Café 10:00 uur 

Wo. 17 nov. Themamiddag Praatje, Plaatje, Bakkie  

                   thema volgt nog 14:00 uur 

Vr.  19 nov. Bingo 19:30 uur 

Za.  27 nov. Pannenkoekeninloop 12:30 uur  

Do.  9 dec. Kerkhofs modeverkoop 10:00 uur 

Wo. 15 dec. Themamiddag Praatje, Plaatje, Bakkie  

thema volgt nog 14:00 uur 

Vr.  17 dec. Kerstbingo 19:30 uur 
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Overige centra 

Di.   7 sept.   Open Dag in OC de Klarinet met Arnoud Kas  

       van 13:30 – 16:30 uur 

Di.  19 okt.  Open Dag OC Klaarwater 13:30 – 16:30 uur 

 

Samen op pad 

Heb je ooit op een elektrische fiets gezeten 
en een goed gesprek gevoerd met de 
persoon naast je? Die ervaring kun je nu 
opdoen op de Duofiets van de SWOS. 

Het geeft je een goed gevoel om iets voor of met een ander te 
doen. Op dit moment zijn er twee interessante heren die er 
graag met jou op uit willen gaan. We kijken natuurlijk of de 
match er is. De duo fiets fietst heel licht en kan over alle 
fietspaden in Soest en Soesterberg. Het gaat om 1 of 2 x een 
uur in de week. Alleen in de zomermaanden en bij mooi weer.  

Wil jij dit ook eens ervaren? Neem dan contact op met het 
Secretariaat van de SWOS voor een kennismakingsgesprek en 
maak jezelf en een ander blij! 

Mail: info@swos.nl of bel: 035-6023681 

 

 

Adviseur tijdsbesteding - Beweegmakelaar - 
Boodschappendienst - Cursus Vallen verleden Tijd - Hulp bij 
administratie thuis - Hulp bij formulieren - Klusjesdienst -
Maaltijden - Mantelzorgondersteuning – Ouderenadviseur -  
Ouderenadviseur vereenzaming - Personenalarmering -   
Seniorencoach - Tuinconciërge - Vriendschappelijk huisbezoek 
Vrijwillige hulp thuis    
 

mailto:info@swos.nl
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Kruipdoor, sluipdoor…. 

Tja, was het kruispunt Kampweg-Banningstraat na lange tijd 

net een paar weken open, gaat het al weer dicht. Tijdelijk, staat 

er dan bij, maar kunnen we dat nog geloven? Het is nog steeds 

goed nadenken over hoe je in het centrum kunt komen of hoe 

je er weer weg komt. Met de fiets is het lastig genoeg, maar 

met de auto betekent het extra kilometers.  

Maar… het is ons beloofd, binnenkort zal de ellende voorbij zijn 

en wordt het nieuwe Den Berghplein geopend. Volgens de 

planning ergens in de eerste weken van oktober; houd de 

aankondiging in de gaten, want het belooft een feestelijke 

gebeurtenis te worden.  

Het Soesterbergse verenigingsleven krijgt dat weekend de 

gelegenheid om zich aan alle plaatsgenoten te presenteren. De 

bedoeling is dat er te zien is wat Soesterberg allemaal in huis 

heeft. En dat is meer dan de meesten van u weten, geloof dat 

maar.  
 

Al die bakkies! 

Als je de agenda voor het komende 
herfstseizoen bekijkt, dan is er toch wel 
sprake van een groot aantal ‘bakkies’, 
dat georganiseerd gaat worden. Elkaar 
ontmoeten en een praatje maken gaat 
nu eenmaal eenvoudiger op deze 
manier. 
 

‘Bakkies in de buurt’ is bedoeld voor 
nieuwe inwoners om kennis te maken 
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met de mogelijkheden op het gebied van welzijn in 
Soesterberg. En zoals de titel al doet vermoeden, vindt dit 
‘bakkie’ plaats in de diverse wijken. 
 

‘Spreekuur op de markt’ met daarbij een ‘bakkie’ is een 
voortzetting van het al eerdere initiatief van de gemeente Soest 
om gemakkelijk bereikbaar te zijn voor de Soesterbergers. 
Verbindelaar Hannie van der Straten en haar team schenken 
koffie en bieden een luisterend oor en wijzen de weg aan 
plaatsgenoten die dat nodig hebben. Daarbij zal regelmatig ook 
de wijkagent en een boa aanwezig zijn. Voorlopig op de eerste 
woensdag van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur. 
 

Dan is er nog de themamiddag ‘Praatje, Plaatje, Bakkie’ om 
14.00 uur in het OC op iedere 3e woensdagmiddag van de 
maand. Op 15 september is het thema ‘Boltini’ onder leiding 
van Jan de Mos. Deze activiteit was een initiatief van Stichting 
Balans en vond plaats in ‘De Linde’. Nu wordt dit voortgezet 
door de SWOS in OC Soesterberg. 
Kortom, gezelligheid troef in de komende maanden! 
 
Open dag op 10 september 
 

Elkaar ontmoeten kan uiteraard ook tijdens de open dag van 
het OC aan het Dorpsplein. Daar is het OC ook voor bedoeld, 
OC staat immers voor ontmoetingscentrum. De hele dag kunt u 
binnenlopen en uw medemensen ontmoeten. Wat ook kan is 
kennismaken met de vele activiteiten, die het centrum u te 
bieden heeft. Dat is een breed scala van samen eten met de 
seniorendis, sjoelen, biljarten, zingen, koffie drinken (alweer 
een ‘bakkie’) en alles waar u belangstelling voor heeft.  
Er belooft op muzikale wijze een slot aan deze dag te worden 
gemaakt, dus wat let u. Gewoon even binnenlopen! 
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Belangrijke telefoonnummers 
SWOS kantoor  
Molenstraat 8c, 3764 TG Soest; tel (8.30-13.30): 035–602 36 81 
e-mail: info@swos.nl; website: www.swos.nl 

 

OC Soesterberg          0346-35 14 02 
OC De Klarinet            035-602 31 39 
OC Klaarwater            035-601 06 07 
Seniorenbus          035-6019 190 
Overige SWOS-diensten       035-6023 681 
 

Alarmnummer (spoedeisend)          112 
Politie algemeen           0900-88 44  
 

Apotheken  
Apotheek Soesterberg      0346-33 40 00  
b.g.g. Dienst apotheek Utrecht      030-214 45 83 
Service Apotheek Schuilenburg      033-476 82 92 
Apotheek van Zanten   030-691 69 56 
 
Huisartsen 
mw. S.J. van Beukering      0346-72 40 24 
mw. S.J. van Beukering (spoedeisend)          0346-72 40 23 
dhr. F.F. Leyssius (Medisch Centrum S’berg)  0346-35 17 00 
bij spoed, toets 1 na bandje     0346-35 17 00 
mw. M.H. Krabbe      0346-35 12 00 
mw. M.H. Krabbe (spoedeisend)        0346-72 40 14 
Huisartsenpost Zeist (weekenddiensten)    088-130 96 10  
 
Hulpdienst Soesterberg       035-609 00 14 
Regiotaxi reserveerlijn           0900-1122 445 
Zonnebloem Soesterberg   0346-35 19 11 
Zorgloket Soest Soesterberg      035-609 31 55 
 

mailto:info@swos.nl

