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Van de voorzitter
Gisteren, 18 februari was ik aanwezig bij de
presentatie van het reisprogramma 2020 dat in
de Klarinet werd gepresenteerd door de Betsy
Seure en Tonny Hilhorst, van de
reiscommissie.
Er was een goede opkomst en het
reisprogramma werd door Betsy en Tonny
prima toegelicht. Veel van de aanwezigen
namen de gelegenheid om meteen voor
meerdere reizen te boeken, om niet de kans te
lopen dat de reis is volgeboekt. Het bewijst
maar weer eens dat de reizen, die elk jaar
worden georganiseerd, door de leden worden
gewaardeerd.
Er zijn overigens nog steeds plaatsen
beschikbaar voor de meeste van de reizen,
maar wees er snel bij als u nog wilt
deelnemen. Kijkt u achter in dit Soester
Venster bij wie u, en hoe u zich kunt
aanmelden voor de reizen.
Betsy, en Tonny bedankt voor jullie bijdragen
aan de voorbereiding en uitvoering van de
reizen!!
Op 17 maart a.s. vindt weer onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering plaats, zoals
gebruikelijk in De Klarinet. Aanvang 14:00.
In de vergadering legt het bestuur
verantwoording af voor het gevoerde beleid,
met name het financiële beleid, in het

afgelopen jaar, maar wordt er ook vooruit geblikt op de plannen en
ontwikkelingen voor het komende jaar.
De contacten die we, samen met PCOB, onderhouden met de
gemeente zullen uitgebreid worden toegelicht. In onze steeds verder
vergrijsde samenleving is er een toenemende behoefte aan geschikte
huisvesting voor senioren, evenals een toereikende ondersteuning
van senioren in de uitvoering van huishoudelijke taken. De gemeente
behoort hier een adequate rol in te spelen door faciliteiten, en een
toereikend budget beschikbaar te stellen.
Wij merken aan signalen vanuit onze leden, bestuur en commissies
dat dat niet altijd adequaat gebeurt. In onze ALV willen we dit
onderwerp nog eens nadrukkelijk aan de orde stellen. Reden te meer
om hierbij aanwezig te zijn en uw wensen en ervaringen op dit
belangrijke onderwerp te laten horen.
Tijdens de ALV zullen ook een aantal bestuursleden aftreden die al
langere tijd hun diensten en tijd aan het bestuurlijke werk hebben
besteed.
Gusta Borgts, heeft jarenlang met liefde en passie de directe
contacten met onze leden onderhouden via de commissie Lief en
Leed. We prijzen ons gelukkig dat Gusta bereid is deze activiteiten,
ook nadat zij als bestuurslid is afgetreden, te blijven voortzetten.
Frits van Wesemael, die als voorzitter en de laatste jaren als vicevoorzitter, vele jaren zijn beste krachten aan de vereniging heeft
gegeven.
Ed Heideman, heeft met volledige inzet zijn taak als secretaris vele
jaren consciëntieus uitgevoerd.
Gelukkig staan er weer nieuwe mensen klaar om deze vacatures in te
vullen. We hebben een belangrijke wisseling van de wacht, maar
zullen ons als bestuur blijvend inzetten voor de belangen van onze
leden.
The Stoop
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EUCHARISTIEVIERING
KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN
Op weg naar Pasen nodigen wij alle leden en belangstellenden uit
voor onze viering
in de H. Familiekerk,
St. Willibrordusstraat 19 Soest

op donderdag 2 april om 10:00 uur
Het thema is ‘De weg ten Leven’

Celebrant is pastor M. Meneses, het koor verzorgt de gezangen.
Na de viering is er weer ons vertrouwde samenzijn met koffie of thee.
Wij verwelkomen u graag!
Vervoer dient u een week voor de viering aan te vragen bij
mevrouw C. van Brussel, T. 035-601 81 26.
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Verlangen
Verlangen naar
hier in mij
stil, verborgen
maar o, zo aanwezig
verlangen
naar voelen
zien, koesteren
warmen
aan leven
echt leven
willen groeien
er zijn
weer zijn
voor jou
dierbaar mens
laat mij ontwaken
uit die diepe
diepe slaap
en zien
het prille nieuw
verlangen naar bloei.

Heeft u dat ook, zo aan het eind van de
winter. Het voorzichtig proeven aan
het voorjaar? Dat grote verlangen
naar… naar meer.
Verlangen naar groei en bloei. Groen
willen zien, in plaats van die verstilde
kale takken aan de bomen. Je bent het
zat om uit het raam naar die druilerige
grijze regen te koekeloeren. Onrust
begint in je lijf te roeren.
In je hoofd een stemmetje dat zegt:
‘weg met dat muffe stoffige gedoe’.
Ik wil weer een frisse ruime geest!
Net als de natuur begint te ontluiken.
Als tere knopjes die boven de grond
uitkomen, komt bij mij dat verlangen
van vernieuwen naar boven.
Van opnieuw groeien en bloeien.
Verlangen naar fris en fruitig.
Verlangen naar ontmoeten.
Dat verlangen naar… staat mij nog
vers in het geheugen.
Een onoverkomelijke sluiting van het
verzorgingshuis huis waar mijn moeder
woonde, maakte dat zij en haar
dierbare vriendin uit elkaar gerukt
werden.
En ach, naarmate de tijd verstreek
werden gemis en verlangen erger.
Ik zag ze wegkwijnen. Dat kon zo niet
langer en ik ging tot actie over. Zo kon
het gebeuren dat die twee elkaar
konden begroeten.
4

Twee oude mensen. De een bijna blind, de ander slechthorend.
Twee mensen die elkaar weer vonden. Zwijgzaam, spreken was niet
van belang.
De kamer vulde zich als vanzelf met liefde en vriendschap voor
elkaar.
De handen verstrengeld. Dat was meer dan woorden konden zeggen.
Dit te mogen aanschouwen vulde mij met diepe stilte.
Ik hoop dat het verlangen dat u koestert ook bewaarheid mag
worden. Het hoeft niet groots te zijn. Een blije dag vol zon,
verwondering dat ons hart raakt.
Het zou zomaar kunnen.
Verlangen… ik hoop dat de aankomende lente zich in volle pracht
aan ons zal tonen.
Gerda Buis.
Nieuwe leden
Mw. J.H.M. van den BreemerTer Weijden
Dhr. I.P. van den Breemer
Wij heten hen van harte welkom.

Boodschappen Bezorgen??

Overleden

Mw. B. Blaauw-Schouten
Mw. E.J. Blankestijn-Rijnaar
Mw. M.J. de Bruin-Rademaker
Dhr. G. van Egdom
Mw. M.A.A. Engels-van Beers
Dhr. W.H. Hilhorst
Mw. N. Pol-Radstok
Mw. C. Reinsma-Nijenhuis
Mw. M.C. Voogd-Smith

Voor bedrijf en particulier.

Lukt het niet meer om zelf
de boodschappen te doen
of heeft u geen zin om
iedere keer de deur uit te
gaan?
Bel Harry Janmaat …….. 035-6012687
Of bestel online: www.harryjanmaat.nl

Wij brengen het bij u thuis of bij uw bedrijf!
Altijd in de buurt!!

Wij gedenken hen in dankbaarheid.

Buurtsuper HARRY JANMAAT

Wij bezorgen in Soest, Baarn Soesterberg en Amersfoort.
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Algemene Ledenvergadering 2020
KBO Soest - Soesterberg - Baarn

Dinsdag 17 maart 14:00 uur
Plaats: OC De Klarinet
Zaal open om 13:30 uur
De bijbehorende jaarstukken vindt u achter in dit Soester Venster.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN
Datum; aanvang en plaats als bovenin
1. Opening door de Voorzitter
2. Openingsgebed door Pastoor J.R. Skiba
3. Vaststellen agenda
4. Mededelingen/ingekomen stukken
5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019
6. Beknopt Jaarverslag bestuur 2019 en verslagen commissies
7. Financiën 2019
•

Staat van baten en lasten over 2019 met toelichting

•

Balans per 31 december 2019 met toelichting

•

Verslag van de financiële commissie

•

Decharge van bestuur

•

Benoeming leden financiële commissie
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8. Begroting 2020 met toelichting
Vaststellen contributie 2021
9. Ontwikkelingen samenwerking KBO-PCOB (algemeen / lokaal)
10. Samenstelling bestuur
Aftredend:
- Frits van Wesemael, vice voorzitter (niet herkiesbaar)
- Ed Heideman, secretaris (niet herkiesbaar)
- Gusta Borgts, bestuurslid evenementen (niet
herkiesbaar)
- Wim van Ruth, penningmeester (herkiesbaar)
Verkiezingen:
- de voorzitter noemt de namen van de verkiesbare
kandidaten
11. Afscheid nemen van commissieleden
12. Rondvraag
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten met een Bingo,
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis bingokaart.
Een kopje koffie of thee staat voor u klaar.
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In gesprek met…
In gesprek met Liesa van Aalst,
wethouder
Om 10:00 uur hebben we afgesproken,
maar ik moet nog even in de wachtkamer,
dat is niet erg, want tijdens het wachten
ontstaat een geanimeerd gesprek met twee wachtende heren
tegenover mij.
Daarna volgt een hartelijke ontvangst, en we besluiten elkaar te
tutoyeren. Ik confronteer haar met mijn eerste gedachte; zó jong nog
en zo’n grote verantwoordelijkheid! Ze lacht, en antwoordt dat zij
daar niet de enige in is; ook in andere gemeenten en in Den Haag
lopen wel jonge politici rond.
Van jongs af aan spelde zij de Elsevier uit, en tijdens haar studie
bestuurskunde bestond haar vriendenkring voornamelijk uit
studenten met richting politiek en ook zij maakte die keuze. Zij sloot
zich aan bij een politieke partij, en toen ze in Soest kwam wonen
ging het met haar carrière vrij snel. Dan gaan we over naar de vragen
over ouderenzorg.
Hoe blijft in Soest de zorg voor kwetsbare ouderen geborgd bij
een toenemende vergrijzing? Ik denk dan met name aan de
Babyboom die richting 80 gaat.
Ja, dat is een zorg voor ons allemaal en niet alleen voor de overheid.
Dit zullen we gezamenlijk en met elkaar moeten oplossen.
Samenleven doen wij met z’n allen. De gemeente zorgt voor goede
voorzieningen. Daarnaast, en misschien wel vooral, moeten we ook
omzien naar elkaar, als familie, vrienden en buren.
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De gemeente stelt een Masterplan wonen op met daarin de vraag
naar (geclusterde) woningen voor ouderen met behoefte aan zorg en
ondersteuning. Met dit plan willen we sturing geven aan het
daadwerkelijk realiseren van die woonmogelijkheden.
Bent u op de hoogte van de wachttijden voor opname in het
verpleeghuis?
Wachten op opname kan bijzonder vervelend zijn. Tegelijkertijd gaat
een gemeente niet over opnames in verpleeghuizen. Wij kennen de
precieze omvang van de wachtlijsten dan ook niet, maar zijn wel op
de hoogte dat deze ontstaan zijn, en vinden het belangrijk dat onze
inwoners in de eigen gemeente terecht kunnen als ze dat willen. Met
de zorginstellingen bekijken wij welke voorzieningen beschikbaar
zijn en kunnen wij onze zorgen bespreken met het Zorgkantoor.
Hoe zorg je ervoor dat ouderen in acute situaties toch naar het
verpleeghuis van voorkeur, of tenminste in de eigen
woonomgeving kunnen worden opgenomen?
Voor opname in het gewenste verpleeghuis in acute situaties kan de
gemeente niet zorgen. De inwoners moeten dit zelf met de
zorgbemiddeling bij de instellingen bespreken. In niet-acute situaties
is er meer keuze, ook tussen verpleeghuis en kleinschaliger
wooninitiatieven met zorg. Er kan een beroep worden gedaan op de
onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE en/of de casemanager.
Zij kunnen helpen bij een z.g. WLZ-aanvraag. (WLZ = Wet
Langdurige Zorg). Op de website zorgzaamsoest.nl is daarover veel
informatie te vinden. Met het eerdergenoemde Masterplan wonen
willen we daarnaast meer invloed uitoefenen op het realiseren van
voldoende voor ouderen geschikte (levensloopbestendige) woningen
in de gemeente.
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Het overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. Een nobel streven, maar dan zou je toch
voor voldoende vangnet moeten zorgen als dat even niet meer
gaat?
Ja, die verantwoordelijkheid pakken wij zo goed mogelijk op door
het bieden van zorg en ondersteuning en het ondersteunen van
mantelzorgers.
Wat is het beleid ten aanzien van ondersteuning van
mantelzorgers?
Mantelzorg uit liefde, meestal door partners en kinderen is heel
belangrijk, en kan een gemeente nooit vervangen. Ongemerkt kan
deze zorg uitgroeien tot een zware last.
Daarom is het belangrijk dat men een beroep kan doen
op mantelzorgondersteuning. Deze ondersteuning kan geboden
worden vanuit de ouderenadviseur (SWOS), de casemanagers
dementie (in dienst bij Lyvore) en vanuit het steunpunt mantelzorg
bij de gemeente. Eigenlijk vanuit alle instanties die zorg geven aan
oudere cliënten. Zij werken samen in een netwerk
mantelzorgondersteuning. Ook hierover is veel te vinden op
zorgzaamsoest.nl.
Heb je enig inzicht hoe de z.g. keukentafelgesprekken verlopen
en hoe deelnemers dit ervaren?
Ja, eenmaal per jaar wordt de klanttevredenheid onderzocht, en
daar wordt een rapport van opgesteld.
Ik ben blij met het feit, dat gericht wordt gekeken naar wat nodig is,
en er niet met (te) algemene checklists wordt gewerkt.
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Sinds de wijziging in de Eigen Bijdrage voor huishoudelijke hulp
is afgeschaft door Den Haag hebben de aanvragen een enorme
vlucht genomen. Daarover horen we regelmatig in het nieuws.
Ja, daar zijn we als gemeente niet gelukkig mee. Het legt een grote
druk op onze uitgaven.
Daarin staan we overigens niet alleen, en samen zullen de
gemeenten dit bespreken met Den Haag.
De huidige woningnood doet mij denken aan de situatie na
WOII, toen de verzorgingshuizen als paddenstoelen uit de grond
kwamen. Toen werd ouderen voorgehouden dat men recht had
op een welverdiende rust in een verzorgingshuis. In feite voorzag
een dergelijke verhuizing in het vrijkomen van voor die ouderen
veel te grote woningen voor jonge gezinnen.
Zou je nu hetzelfde kunnen bereiken met het realiseren van
geclusterde woningen met seniorenlabel in de directe omgeving
van winkels en zorgvoorzieningen?
Ja, dat is een mogelijkheid, en daar zijn we ook mee bezig, denk aan
de herontwikkeling van het terrein waar nu nog het Orlandogebouw
staat.
Ria Lamé
REBUS











Stuur uw oplossing voor 12 maart naar: redactiesvkbo@icloud.com of
Inspecteur Schreuderlaan 174, 3761 ZB Soest.
Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot.
Prijswinnaar vorige rebus: Mw. G. van der Velde.
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UITNODIGING

U wordt van harte uitgenodigd voor een
voorlichtingsbijeenkomst rond de aangifte inkomstenbelasting
Spreker: de heer Henk Kok, coördinator team belastinginvullers.
Datum: maandag 9 maart
Tijd:
14:00u, zaal open 13:30u.
Locatie: Parochiecentrum De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest.
Entree gratis.
*
Binnen onze plaatselijke bond KBO Soest - Soesterberg - Baarn
hebben wij een enthousiaste groep van 8 vrijwilligers die rond deze
tijd de aangifte inkomstenbelasting voor diverse leden invult.
Door middel van onze eigen DigiD vragen we per persoon een
machtigingscode aan. Op deze manier kunnen we veilig inloggen
op de belastingsite en de aangifte verzorgen.
Ook voor zorg- en huurtoeslag kunt u bij ons terecht. En ook voor
de aangifte erfbelasting zijn er na overleg mogelijkheden deze te
verzorgen.
In totaliteit worden er nu ongeveer tegen de driehonderd aangiften
verzorgd.
We doen dit niet alleen voor de leden van de KBO, we werken hier
samen met de PCOB.
Vanuit de landelijke bond krijgen we jaarlijks de wetswijzigingen
door en kunnen dit door middel van een opfriscursus ons eigen
maken.
Heeft u vragen? Kom naar bovenstaande bijeenkomst of bel
T. 06-51 89 38 85.
Wij helpen u graag.
De kosten zijn niet hoog, per adres € 12.
Voor onze leden uit Baarn kunt u zich melden bij Bas van der
Boom, T. 06-51 14 08 25.
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Taart van de
Maand

KBO Verrassing

van de maand

Om de sociale
samenhang en het
onderlinge contact te
bevorderen startte onze
KBO-afdeling 30 jaar
geleden met de actie ‘Taart
van de Maand’. Iedere
maand werd toen al een van
onze leden verblijd met een
bezoekje. Na verloop van
tijd werd hiervoor onder de
naam ‘Lief en Leed’ een
speciale werkgroep
opgericht.
De commissie ‘Lief en
Leed’ zet ook dit jaar dit
zeer gewaardeerde werk
voort zij het, dat de taart al
geruime tijd geleden is
vervangen door een gezellig
bloemetje. In de
achtergelegen jaren zijn er
al ruim 300 leden
bezocht. Hulde dus voor al
die mensen die iedere
maand weer onze leden
verrassen of dat in het
verleden deden.
Redactie

Fam. J. Ruisendaal
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SAMEN100 Bridgedrive 19 januari 2020.
Begin november 2019 kwamen de
inschrijvingen al binnen voor de jaarlijkse
KBO SAMEN100 Bridgedrive. De ervaring leert ons dat er voor
deze gezellige bridgedrive voldoende belangstelling bestaat uit de
regio en binnen enkele dagen was het maximum van 60 bridgeparen
al bereikt.
En dan is het zover, het Team heeft de nodige voorbereidingen
getroffen, de dames Corry van Schalkwijk en Nardie Snelder hebben
de boodschappen binnen voor de prijsjes en voor de heerlijke hapjes.
De tafels en stoelen staan klaar met daarop al het bridgemateriaal dat
nodig is voor een geslaagde bridgemiddag.
De 120 deelnemers kwamen netjes op tijd binnen, zodat de
bridgedrive precies om 13:00 uur kon beginnen. Er werd een
Topintegraal gespeeld van 6 ronden van 4 spellen. Na elke 2 ronden
was er een korte pauze en de dames achter de bar zorgden voor de
verfrissende drankjes.
Na de laatste spellen gespeeld te hebben was er
een uitslag.
De eerste prijs is voor de dames Carla de Boer en
Nel van Breukelen. Zij gingen er met de
wisselbeker vandoor. Van harte gefeliciteerd, een
mooie prestatie van 67,53%.
Het was een heel gezellige, relaxte en vooral
sportieve bridgemiddag. Wij hopen u volgend jaar
weer te mogen begroeten.
Het Team van de SAMEN100 Bridgedrive.
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PROGRAMMA
KBO dagtochten 2020
1. Dagtocht Zwerven door Drenthe
Dinsdag
10.15 uur Koffie, gebak restaurant Coelenhage in WEZEP
24 maart
12.30 uur Koffietafel restaurant Oringermarke ODOORN
2020
14.15 uur Tour door Drenthe met gids en bezoek aan ORVELTE
€ 68,50
17.30 uur Diner, Restaurant de Molen in HARSKAMP
2. Dagtocht Noordoostpolder, Rijden langs de bollenvelden en Windmolens
10.30 uur Koffie, gebak en bezoek winkel streekproducten 11 Beaufort NAGELE
Dinsdag
12.30 uur Koffietafel, de Goede Aanloop TOLL EBEEK
28 april 2020
14.00 uur Met gids, tour langs de Windmolens NOORDOOSTPOLDER
€ 67,20
17.30 uur Diner, Hotel de Haas ELBURG
3. Dagtocht Passiespelen Tegelen
Zondag
24 mei 2020
€ 90,00

Deze reis is reeds geregeld eind 2019 i.v.m. de aankoop
van de toegangskaarten die reeds gereserveerd zijn.

4. Dagtocht Rozentuin Lottum en Aspergediner in Velden
9.45 uur Koffie, gebak, Verploegen in WIJCHEN
Dinsdag
12.30 uur Limburgse koffietafel, Hotel Asteria, VENRAY
23 juni 2020
14.30 uur Bezoek Rozentuin LOTTUM
€ 76,90
17.30 uur Aspergediner Hostelllerie Maasduinen, VELDEN
5. Dagtocht Den Haag/Scheveningen en Royal Den Haag
10.30 uur Koffie, gebak, Flora BOSKOOP
12.30 uur Tour Den Haag en Koffietafel Brasserie Palace SCHEVENINGEN
Dinsdag
14.00 uur Pauze boulevard SCHEVENINGEN.
28 juli 2020
Aansluitend vervolg Tour DEN HAAG
€ 63,50
18.00 uur Diner, De Heeren van Montfoort, MONTFOORT
6. Dagtocht Hoek van Holland, Westlands Museum Honselersdijk
10.15 uur Koffie, gebak Restaurant in PIJNACKER
Dinsdag
12.30 uur Koffietafel Restaurant Unicum HOEK VAN HOLLAND
25 aug. 2020
14.00 uur Rijden langs Stormvloedkering HOEK van HOLLAND
€ 71,20
14.30 uur Westlandsmuseum HONSELERSDIJK
17.30 uur Diner, Wapen van Harmelen HARMELEN
7. Dagtocht Varen met Bommelervaart en naar Den Bosch
Dinsdag
10.15 uur Koffie, gebak, in HURWENEN
29 sept.
12.00 uur Varen en lunch met Partycruise Bommelervaart SLEEUWIJK
2020
15.00 uur Bezoek centrum DEN BOSCH (uitstappen Parade)
€ 74,40
17.30 uur Diner, Maxend, NISTELRODE
8. Dagtocht Koloniën van Weldadigheid en Koffie op Schokland
Dinsdag
27 okt. 2020
€ 76,30

10.00 uur Koffie, gebak Restaurant SCHOKLAND
12.30 uur Koffietafel Restaurant Zwartewater ZWARTSLUIS
14.00 uur Museum Proefkolonie Frederiksoord met toelichting door gids.
17.45 uur Diner, Restaurant de Molen in HARSKAMP

9. Dagtocht Kijk en Luistermuseum Bennekom. VERTREK 10.30 uur.
10.30 uur Vertrek uit Soest vanaf Med. Centrum.
Dinsdag
12.00 uur Stamppotbuffet, 3 soorten, Bijenmarkt, VEENENDAAL
24 nov. 2020
14.30 uur Kijk- en Luistermuseum BENNEKOM, met koffie/gebak
€ 41,00
18.30 uur Weer terug in Soesterberg/Soest
Vertrek dagreizen vanaf Med.Centr.Overhees om 8.30u en volgens opstapschema. Thuiskomst ca. 21.00 uur.
Alle reizen worden uitgevoerd door en onder verantwoording van Eemland reizen. Wijzigingen voorbehouden.
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INSCHRIJFFORMULIER
KBO dagtochten 2020
Dagtochten

Graag de door u gewenste dagtochten aankruisen!

O

1. Dagtocht Zwerven door Drenthe

Dinsdag 24 maart 2020 € 68,50

O

2. Dagtocht Noordoostpolder,Bollenvelden en windmolens

Dinsdag 28 april 2020

€ 67,20

Zondag 24 mei 2020

€ 90,00

3. Dagtocht Passiespelen Tegelen

Niet meer te boeken

O

4. Dagtocht Rozentuin Lottum en Asperge-diner in Velden

Dinsdag 23 juni 2020

€ 76,90

O

5. Dagtocht Den Haag/Scheveningen en Tour door Den Haag

Dinsdag 28 juli 2020

€ 63,50
€ 71,20

O

6. Dagtocht Hoek van Holland, Westlandsmuseum

Dinsdag 25 aug. 2020

O

7. Dagtocht Varen Bommelervaart en bezoek aan den Bosch

Dinsdag 29 sept. 2020

€ 74,40

O

8. Dagtocht Schokland en Koloniën Weldadigheid, Frederiksoord

Dinsdag 27 okt. 2020

€ 76,30

O

9. Dagtocht Kijk en Luistermuseum Bennekom, Stamppotbuffet

Dinsdag 24 nov. 2020

€ 41,00

Alle dagtochten worden uitgevoerd door en onder verantwoording van Eemland Reizen Hilversum. Wijzigingen voorbehouden.

Kerstreis volgt nog. Staat gepland op dinsdag 15 december 2020.
Opstapplaatsen
Graag de door u gewenste opstapplaats aankruisen!
O
O
O

Bushalte Dalweg,woonh.zijde O
Bushalte STAM/Mariënburg
O
Bushalte Station Soestdijk
O

Bushalte Zuid-Promenade
Dalweg voor het zwembad
De Drie Eiken Soesterberg

O
O
O

Honsbergen
Medisch Centrum Overhees

Uw gegevens

Graag invullen

Naam
Adres
Postcode/woonpl.
Mailadres
Tel.nummer
Te bellen bij calamiteit (naam en telefoonnummer)
U kunt dit formulier:

Naam
Adres
Postcode/woonpl.
Mailadres
Tel.nummer

inleveren bij Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3766 ER Soest
óf verzenden met postzegel naar Betsy Seure, Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes
óf mailen naar Betsy Seure, ecm.seure@ziggo.nl

Eventuele dieetwensen vóór de reis opgeven aan Betsy Seure (06-29234878 / 035-5310129, ecm.seure@ziggo.nl).
dit deel afknippen en zelf bewaren

!
O
O
O
O
O
O
O
O

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagtocht
Dagtocht
Dagtocht
Dagtocht
Dagtocht
Dagtocht
Dagtocht
Dagtocht
Dagtocht

Zwerven door Drenthe
Noordoostpolder, Bollenvelden en Windmolens
Passiespelen Tegelen. Niet meer te boeken
Rozentuin in Lottum en aspergediner in Velden
Den Haag/Scheveningen en Tour door Den Haag
Hoek van Holland, Westlandsmuseum
Varen Bommelervaart en bezoek aan Den Bosch
Koffie op Schokland, Koloniën van Weldadigheid, Frederiksoord
Kijk- en Luistermuseum Bennekom, Stamppotmuseum

!
Dinsdag 24 maart 2020
Dinsdag 28 april 2020
Zondag 24 mei 2020
Dinsdag 23 juni 2020
Dinsdag 28 juli 2020
Dinsdag 25 aug. 2020
Dinsdag 29 sept. 2020
Dinsdag 27 okt. 2020
Dinsdag 24 nov. 2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€

68,50
67,20
90,00
76,90
63,50
71,20
74,40
76,30
41,00

Wilt u het bedrag voor de dagtocht overmaken zodra u de opstapbrief (bevestiging) hebt ontvangen. U kunt het
bedrag overmaken op NL 71 RABO 035.99.78.290 t.n.v. KBO Soest/Soesterberg o.v.v. de geboekte dagtocht.
Dieetwensen graag tijdig doorgeven aan B. Seure. Bij annulering uiterlijk 4 werkdagen voor vertrek ontvangt u de
reissom terug onder aftrek van € 2,50 administratiekosten.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Betsy Seure, 06-29234878 of 035-5310129, mail: ecm.seure@ziggo.nl.

16

Manifest KBO-PCOB
AAN ONZE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS:
KOM UW BELOFTEN NA!

Onderstaand manifest geeft het standpunt weer van KBO provincie
Utrecht, overeengekomen met instemming van alle afdelingen, in
het zogenaamde afdelingenoverleg (red.)
Sinds 40 jaar is ons een welvaartsvast of tenminste, een

waardevast, pensioen in het vooruitzicht gesteld. Zeker nu het

economisch goed gaat en ‘iedereen erop vooruit moet gaan’ is
het hoogtijd dat u die belofte nakomt.

Onze eisen zijn:
•

pensioendeelnemers moeten doorslaggevende zeggenschap
krijgen over het pensioenkapitaal dat door en voor hen is en
wordt opgebouwd;

•

pensioen is een onvervreemdbaar recht: de staat zal nooit meer
graaien uit de pensioenkassen; het is tijd om de greep uit de
pensioenkassen in de jaren ’80, te repareren;

•

er moet een realistische rekenrente worden gehanteerd;

•

flexibel maatwerk moet mogelijk zijn:
biedt pensioendeelnemers – binnen voor rechtszekerheid
noodzakelijke beperkingen – meer vrijheid te kiezen voor, of
over te stappen naar, het pensioenfonds dat voor hen de best
passende verhouding tussen risico en rendement biedt;
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•

pensioenfondsen moeten de ruimte hebben om, onder streng
toezicht en bewaking van de kosten, een optimaal
beleggingsrendement te realiseren en/of te investeren in
maatschappelijke projecten.
Pensioen is een kapitaalbestanddeel. Dat moet in goede, maar
ook in kwade tijden zó worden opgebouwd, beheerd en belegd
dat het zowel voor senioren nú, als voor de senioren straks,
leidt tot een in het vooruitzicht gestelde uitkering.
Die is ons steeds beloofd, eerst als welvaartsvast, later als
waardevast.
Van veel deskundigen horen wij dat Nederland het beste
pensioenstelstel ter wereld heeft. Dat er opgeteld bijna 1.500
miljard euro in de pensioenpotten zit. Dat de pensioenfondsen
de afgelopen decennia bovengemiddelde rendementen hebben
gerealiseerd. Dat er fondsen zijn die steeds goed hebben
gedraaid met dekkingspercentages vér boven de 100%.
Van veel andere deskundigen horen wij dat het stelsel niet lang
meer houdbaar is. Dat kortingen onvermijdelijk zijn en dat
regels uit Brussel ons dwingen een zeer vreemde rekenrente
toe te passen. Dat ABP (het op één na grootste fonds ter
wereld) en PFZW nog steeds last hebben van de greep uit de
kas in de jaren ’90.
Dat deelnemers in bepaalde pensioenfondsen te weinig premie
zouden hebben betaald. Dat bepaalde pensioenfondsen (het
ABP, Zorg & Welzijn en Metaal worden hierbij met name
genoemd) zeer ernstige fouten hebben gemaakt en te grote
risico’s hebben genomen – ondanks het toezicht.
Wij weten niet of wij blij moeten zijn met het in juni
moeizaam bereikte pensioenakkoord. Desondanks zouden
kortingen op de pensioenuitkeringen onvermijdelijk zijn, door
de verder gedaalde rente. Minister Koolmees wil de
pensioenfondsen tijdelijk meer tijd geven om hun financiële
positie te herstellen.
18

De meeste pensioenfondsen zouden dan niet hoeven korten op de
uitkeringen en de premies zouden niet onmiddellijk omhoog hoeven.
Maar wat dit betekent voor de toekomst van het stelsel, en voor de
individuele pensioenen, is ongewis.
Wij constateren dat de verhoudingen in de maatschappij verharden.
Boeren, bouwers, onderwijzers en verplegers eisen op het Malieveld
hun deel van de toegenomen welvaart. Gepensioneerden dreigen
het kind van de rekening te worden. Te meer, nu het CPB heeft
voorspeld dat er in 2022 een eind komt aan de grote overschotten op
de begroting en dat de vergrijzing daarvan de belangrijkste oorzaak
is.
Wij zien de macht van de vakministers. Zij wensen niet voor de
voeten te worden gelopen, zij moeten doorpakken, zij zijn de
specialisten. En specialismen krijgen steeds meer invloed. Zij stellen
de norm. Zij krijgen de media-aandacht. Zij beschikken over
informatie; zij besturen de systemen, zij beheersen de algoritmes.
Systeemdenken verdringt de menselijke maat. Wij, de
gepensioneerden, wij vormen geen machtsfactor. Moeten wij vrezen
te worden opgesloten in systemen waarop wij geen invloed hebben?
Wij vragen niet om een nieuw exposé over Brusselse en DNBregels, over welke rekenrente realistisch is, of over dekkingsgraden.
Wij vragen hoe u de signalen uit de samenleving, uit onze achterban,
vertaalt naar stellingname in het politieke, maatschappelijke debat.
Waarbij wij ons realiseren dat u staat voor het belang van huidige en
toekomstige generaties en voor grote opgaven op tal van terreinen,
zoals zorg, energie en klimaat. Wij vragen u op te komen voor óns
belang, allereerst door alsnog de belofte van een welvaarts- of
waardevast pensioen, na te komen. Erken dat senioren er de
afgelopen jaren flink in koopkracht op achteruit zijn gegaan, en
herstel dat. Grijp in bij (overheids-) pensioenfondsen die evidente
fouten hebben gemaakt.
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OC De Klarinet
Klarinet 39, Soest
035-602 31 39

OC Klaarwater
Wiardi Beckmanstraat 475, Soest
035-601 06 07 of 06-34 62 92 05

Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 10 mrt. 12:30u

Modeshow en verkoop Vander
Klooster Mode
Woensdag 4 maart
10:15 - 15:30u

Bingo De Klarinet
Vrijdag 13 mrt. 14:00u

Optreden Shantykoor
De Eemlandvaarders
Dinsdag 10 maart 14:00u

Pannenkoeken-inloopmiddag
Vrijdag 27 mrt. 12:30 - 14:30u
Rollator spreekuur
Maandag 6 apr. 9:30 - 10:30u

Training Goed omgaan met
dementie
Vrijdag 13 mrt. 10:00u,
aanmelden

Dagje klaverjassen
Dinsdag 7 apr. 9:30 - 16:30u

Thuiszorgartikelen, advies en
verkoop, Chiel van der Stelt
Dinsdag 17 mrt. 10:00 - 12:00u

Bingo De Klarinet
Vrijdag 10 apr. 14:00u

Maaltijd, aanmelden
Woensdag 18 mrt. 12:30u
Bingo
Donderdag 26 mrt. 14:00u

Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 14 apr. 12:30u

Diepeveen ondermode verkoop
Woensdag 1 apr. 9:30 - 12:00u

Pannenkoeken-inloopmiddag
Vrijdag 24 apr. 12:30 - 14:30u

Paasbrunch, aanmelden
Woensdag 8 apr. 12:30u

Voor de MAXreis Andalusië & Gibraltar
zoek ik - alleenstaande nog vitale dame ZOEKERTJE een reisgezellin.
Het betreft een 8-daagse vlieg-busrondreis
naar de Moorse koningssteden in ZuidSpanje. Vertrek 2 juni 2020. Prijs 803.
Heeft u belangstelling, neem dan a.u.b. contact op met de redactie
T. 035-888 36 57 of E. redactiesvkbo@icloud.com
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OC Soesterberg
Dorpsplein 18, Soesterberg
0346 35 14 02

Soest
Soesterberg
Baarn

Stoeterij-middag
hapjes maken en quiz
Vrijdag 6 maart 14:00 - 16:30u

Dagtocht Zwerven door
Drenthe, dinsdag 24 maart

Zondagmiddagbridge
Soesterberg Bridgeclub
Zondag 8 maart
13:30 - 16:30u

Onze eerste dagtocht in 2020
brengt ons naar Drenthe.
We drinken koffie in Wezep en
rijden daarna naar Odoorn.

Bingoavond
Vrijdag 20 maart aanvang
19:30u zaal open 18:45u
Hoffmans Kledingverkoop
Donderdag 26 maart
10:00 - 11:30u
Pannenkoekeninloop
Zaterdag 28 maart
12:30 - 14:00u
Dansavond 55+
Zaterdag 28 maart aanvang
20:00u.

Hier gebruiken we de lunch en
daarna zal een gids ons
begeleiden en van alles vertellen
over het landschap, de natuur en
de hunebedden in Drenthe.
In het monumentendorp Orvelte
zullen we pauzeren en kunt u een
wandeling maken of een drankje
nuttigen. ’s Avonds hebben we
een diner in Restaurant de Molen
in Harskamp.
U kunt zich hiervoor aanmelden
bij: Tonny Hilhorst,
035-602 57 03 of: Betsy Seure
035-531 01 29 en 06-29 23 48 78.
Eventuele dieetwensen kunt u ons
eveneens doorgeven.

Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!
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Goed initiatief van de redactie: KBOactief. Ik heb
gelijk met de eerste actie meegedaan, een trip naar
Gouda met een bezoek aan de beroemde Goudse
glazen, de 72 gebrandschilderde ramen van de Sint
Janskerk. Met zijn lengte van 123 meter is dit de langste kerk van
Nederland. Daarna was er nog tijd om het mooie stadhuis te
bezichtigen. We waren maar met een klein groepje, vier personen,
maar we hebben genoten van een leuk uitstapje.
Mijn grootste interesse is echter astronomie en kosmologie. Niet
schrikken van dat wetenschappelijk ogende onderwerp. Ik ben geen
expert, zelfs geen amateur, ik heb niet eens een telescoop. Ik ben een
geïnteresseerde. Met enige interesse valt er ook zonder
wetenschappelijke achtergrond toch nog zoveel moois, leuks,
ongelofelijks en onvoorstelbaars te ontdekken dat je een soort
honger kunt ontwikkelen naar al dat onbekende.
Als er nog enkele KBO-ers (of niet-KBO-ers, mag ook) zijn die
daarvoor interesse kunnen opbrengen, zal het vast leuk zijn om
samen b.v. een techniek-, wetenschap- of astronomiemuseum te
bezoeken of een sterrenwacht. Of op zoek te gaan op het internet
naar leuke lezingen of andere interessante zaken. Dat vind je niet in
de Soester Courant. Voor wie dit wel ziet zitten, of vragen heeft:
neem contact op met mij.
Pierre Joosten
Pierrejo@xs4all.nl, T. 035-603 05 88
KBOactief: Ria Lamé, T. 06-57 34 13 21

Samen op stap, is samen genieten! Doet u mee?
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KBO Werkgroepen
KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Bankrekening Algemeen en
contributie:

Belastinghulp
Henk Kok
henkkok1950@gmail.com

06-51 89 38 85

NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn

COSBO
- Theo Stoop
theostoop@kpnmail.nl

035-544 62 99

Betaling reizen:

- Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl

035-601 84 16

Evenementen / Lief en Leed
- Gusta Borgts, evenementen /
Lief en Leed
gborgts@planet.nl

035-601 38 48

- Corry Smeele, Lief en Leed
cj.smeele@casema.nl

035-602 29 69

KBO-Soos
- Winnie Schuin, bridgen
winnie.schuin@hotmail.com

06-44 43 87 67

- Tiny van Schoonhorst,
klaverjassen
tinyvanschoonhorst@hotmail.nl

06-16 86 03 65

Ledenadministratie
Anton Simonis
antonsimonis@casema.nl

035-601 99 20

Liturgie
Joke van den Breemer
jokevdbreemer@hotmail.com

035-602 02 06

Ouderenadviseur
Ria Roelants
riaroelants@live.nl

035-887 85 63

Reizen
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl

035-531 01 29

- Tonny Hilhorst
tonnyhilhorst@hotmail.com

035-602 57 03

Verspreiding SV
Piet Roest
jan.rita.roest@ziggo.nl

035-602 09 30

Website
www.kbosoest.nl
Webmaster: Paul Sparnaaij
gon.paul@kpnmail.nl

035-601 06 23

NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.
KBO Soest-Soesterberg-Baarn,
REIZEN
Bestuur KBO SSB
Voorzitter
Theo Stoop
theostoop@kpnmail.nl
035-544 62 99
Vice-voorzitter
Frits van Wesemael
ggmvanwesemael@hetnet.nl
035-601 84 16
Secretaris
Ed Heideman
e.heideman@hccnet.nl
035-601 55 56
Penningmeester
Wim van Ruth
van.ruth@kpnmail.nl
035-601 70 97
Bestuurslid
- Gusta Borgts
gborgts@planet.nl
035-601 38 48
- Betsy Seure
ecm.seure@ziggo.nl
06 29 23 48 78
- John Biesaart
035-888 36 57
jbiesaart@icloud.com
Aspirant bestuurslid
- Ruud Boom
rjboom@hotmail.com
- Diana Lewinski
035-601 01 85
- Anton den Ouden
0346-35 35 65
kbossb@xs4all.nl
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
KBO SOEST – SOESTERBERG - BAARN
Datum:
Aanvang:
Plaats:
Aanwezig:
Bestuur:

19 maart 2019
14:00 uur
O.C. De Klarinet
Theo Stoop, v.z; Frits van Wesemael, v.v.z.; Ed Heideman,
sec.; Wim van Ruth, p.m.;
Gusta Borgts, en de aspirant bestuursleden Betsy Seure,
en John Biesaart.

Leden:

48 leden incl. bestuur, (volgens presentielijst).

Gast:

Pastoor Skiba

Afwezig (mbvv): Mevr. A.L.M. de Vries.
Afwezig (zbvv) : Overige leden
Verslag :

Ed Heideman, secr.

1.
1.1

OPENING.
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. Een bijzonder
woord van welkom aan Pastor J.R. Skiba.

2.
2.1

OPENINGSGEBED:
De voorzitter nodigt pastoor Skiba uit voor het openingsgebed. Het
is vandaag een speciale dag, weten jullie dat? 19 maart, het feest
van St. Jozef. Hij haalt de St. Gerardus kalender aan, met de
uitspraak van St. Jozef:”ik kon het alleen doen dankzij de steun van
mijn vrouw.” Zo’n opmerking wekt onze sympathie op. Dat geldt
speciaal voor St. Jozef, de man van Maria. We bidden het “wees ge
groet”. De pastor sluit af met de woorden:”H. Jozef bid voor ons
om uw speciale zegen vandaag op uw feestdag”.

3.

VASSTSTELLEN VAN DE AGENDA.
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3.1

De voorzitter vraagt aan de vergadering of er nog onderwerpen
toegevoegd moeten worden aan de agenda. Dit is niet het geval,
waarna de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.

4.
4.1

MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN.
De voorzitter heeft van de ledenadministrateur een lijst met 40
namen ontvangen van leden die vorig jaar zijn overleden. Een
van die leden was ons oud bestuurslid en afgevaardigde voor
Soesterberg, Herman Wijn. Het was een bijzonder mens. Hij
was een trouw in het bezoeken van de vergaderingen en
daarnaast ook mantelzorger voor zijn moeder. Als de
vergadering het even toeliet ging hij naar huis, en zei:”ik moet
nu weer voor mijn moeder zorgen”. Kort na het overlijden van
zijn moeder, overleed Herman op 06 oktober 2018.
De voorzitter vraagt om even te gaan staan, voor een ogenblik stilte
voor Herman en de overige leden die ons in 2018 zijn ontvallen.
Gerrit Sloothaak gaat per 01 april stoppen met zijn redactiewerk
voor het Soester Venster. Vanaf 2003 heeft hij zich hiervoor ingezet.
Helaas kon hij vandaag hier niet aanwezig zijn. Gusta gaat
binnenkort bij hem op bezoek en neemt namens het bestuur een
bloemetje mee.
Er zijn geen ingekomen stukken.

4.2

4.3
5.
5.1

5.2
6.
6.1

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
20 MAART 2018.
Het verslag van de ALV van vorig jaar vindt u vanaf pagina 20 in
het maartnummer van het Soester Venster van 2019. De voorzitter
vraagt de vergadering, per pagina, naar hun op- of aanmerkingen.
Enkele opmerkingen/vragen uit de zaal worden door de voorzitter
afgehandeld. Math Elissen vraagt de voorzitter, waarom is er geen
microfoon voor de vragenstellers?
De voorzitter antwoordt, die is er helaas niet, maar ik zal de vragen
herhalen. Math is van mening dat zo een deel van de informatie
voor de vergadering verloren gaat.
Het verslag van de ALV wordt door de leden goedgekeurd, met
dank aan de secretaris.
BEKNOPT JAARVERSLAG BESTUUR 2018 EN
VERSLAGEN COMMISSIES.
Het beknopt jaarverslag van 2018 van de KBO afdeling SoestSoesterberg-Baarn vindt u vanaf pagina 27 in het maartnummer van
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het Soester Venster van 2019. De voorzitter vraagt de vergadering,
per pagina, naar hun op- of aanmerkingen.
De verslagen van het bestuur, van het COSBO en van de
commissies worden goedgekeurd.
7.
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

FINANCIËN 2018
Staat van baten en lasten over 2018 met toelichting.
De penningmeester geeft een toelichting op staat van baten en
lasten, die u vindt op de pagina’s 43 en 44 in het maartnummer van
het Soester Venster van 2019.
Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort. De toelichting vermeldt
dat dit voornamelijk is veroorzaakt door de post reizen en de post
incidentele lasten t.b.v. de brochure ledenwerving. Het tekort wordt
verrekend met de reserves. De voorzitter vraagt de vergadering zijn
er vragen/opmerkingen? Uit de zaal komt de vraag, kunnen de
reizen niet goedkoper, b.v. door het afschaffen van een stop voor
koffie met gebak en waarom afsluiten met een diner?
De voorzitter antwoordt. De reiscommissie stelt de reizen samen.
Er zijn voldoende aanmeldingen voor de dagreizen in deze vorm en
de mensen vinden deze extra’s juist interessant.
Balans per 31 december 2018 met toelichting.
De penningmeester geeft een toelichting op de balans per 31
december 2018, die u vindt op de pagina 42 in het maartnummer
van het Soester Venster van 2019. De vergadering heeft geen
vragen/opmerkingen.
Verslag door commissie van onderzoek.
De commissie van onderzoek bestond dit jaar uit mevr. Diana
Lewinski en heren Anton Simonis en John Biesaart. Mevr. Diana
Lewinski leest het verslag voor van de financiële commissie. Zij
adviseert de aanwezige leden de jaarrekening van 2018 goed te
keuren en de penningmeester te dechargeren voor de door hem
gevoerde financiële administratie.
De vergadering gaat akkoord.
Decharge van Bestuur.
Hierna verleent de vergadering het bestuur decharge
voor het gevoerde financiële beleid over 2018.
Benoeming leden van commissie van onderzoek.
Omdat dhr. J. Biesaart toetreedt tot het bestuur kan hij geen deel
meer uitmaken van de commissie van onderzoek. Het bestuur stelt
voor dat de financiële commissie over het boekhaar 2019 zal
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bestaan uit: Mevr. D. Lewinsky en de heer A. Simonis. De
vergadering stemt hier mee in.
8.
8.1

BEGROTING 2018 met toelichting
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2019, die
u vindt op de pagina’s 40 en 41 in het maartnummer van het Soester
Venster van 2019.
De penningmeester stelt voor de contributie voor 2020 iets te
verhogen en vast te stellen op:
a) voor alleenstaanden op € 27,00 per jaar en
b) voor paren op € 43,00 per jaar.
Het voorstel wordt aangenomen.

9.

ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING
KBO-PCOB.
De KBO afdelingen in ons land zijn verdeeld over de 12 provincies
en samen verenigd in de landelijke vereniging: de UNIE KBO.
Daarnaast vindt samenwerking plaats tussen KBO en PCOB in de
Landelijke Federatie KBO-PCOB. Deze Federatie heeft een
toekomstvisie ontwikkeld onder de naam: KBO-PCOB vernieuwd.
Vier van de twaalf provinciale bonden hebben zwaarwegende
argumenten tegen dit vernieuwingsproces en hebben aangegeven
niet verder mee te werken aan de verdere vernieuwing van onze
beide verenigingen. Op 29 maart a.s. zal in een gezamenlijk overleg
een poging worden gedaan om een compromis te sluiten om de
bonden bij elkaar te houden.
Op lokaal niveau heeft onze afdeling goede contacten met de
plaatselijke afdeling van de PCOB (Protestants Christelijke
Ouderen Bond). Met name in het overleg met de gemeente Soest in
het COSBO (Centraal Orgaan van Samenwerkende Bonden van
Ouderen). Zo is er onlangs in een gesprek met wethouder Van Aalst
gesproken over misstanden bij de indicatiestelling voor hulp in de
huishouding. Via contacten met onze VOA (vrijwillige ouderen
adviseur) hebben wij vernomen dat dit proces niet vlekkeloos gaat.
Een ander aandachtspunt is de een aantal van onze leden in een huis
wonen dat te groot voor hen is, maar doorstromen naar een kleinere
woning zit er meestal niet in (geen aanbod of te kostbaar). We
zoeken voor hen naar een vorm, om zelfstandig te kunnen blijven
wonen met voorzieningen.
De vergadering heeft geen vragen/opmerkingen.

9.1
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10.
10.1

10.2

SAMENSTELLING BESTUUR
Vacatures Soesterberg en Baarn.
Vorig jaar heeft dhr. Anton den Ouden, wegens andere
verplichtingen, zijn functie in ons bestuur moeten opgeven.
Vandaag heeft Anton de voorzitter meegedeeld, dat hij voor de
KBO leden in Soesterberg wel het aanspreekpunt wil zijn. Anton,
onze dank.
In september 2018 hebben we op de Welzijnsmarkt in Baarn kennis
gemaakt met dhr. Ruud Boom. Hij toonde belangstelling voor
vrijwilligerswerk in Baarn, waar hij pas is komen wonen.
De voorzitter zag in hem de lang gezochte vertegenwoordiger voor
onze KBO leden in Baarn. Inmiddels is met Ruud overeengekomen
dat hij een jaar gaat meedraaien als aspirant lid in ons Bestuur. Hij
zal o.a. onze KBO afdeling vertegenwoordigen in de maandelijkse
openbare vergaderingen van de Stichting Seniorenraad Baarn.
Verkiezingen:
Het afgelopen jaar hebben we in ons bestuur twee nieuwe leden
kunnen opnemen, t.w.: mevr. Betsy Seure uit Eemnes en dhr. John
Biesaart uit Soest. Beiden hebben tot volle tevredenheid een jaar
lang gefunctioneerd als aspirant bestuurslid.
Wij gaan ze nu als bestuurslid aan u voordragen:
- om, Mevr. Betsy Seure te benoemen als bestuurslid reizen en
- om Dhr. John Biesaart te benoemen als bestuurslid
communicatie.
De vergadering gaat akkoord met beide benoemingen.
De voorzitter nodigt beiden uit plaats te nemen aan de bestuurstafel.

11.
11.1

RONDVRAAG
Hr. M. Elissen.: Informeert naar het aantal leden van de KBO nu.
De voorzitter antwoordt,
Ca. 1100, waarvan 75 in Soesterberg en 73 in Baarn. Het aantal
leden loopt bij alle bonden terug. Als voorbeeld eind jaren 90 waren
dat er nog ca. 1500 voor de KBO; 1000 voor de
AMBO en 750 voor de PCOB.
Er zijn geen vragen meer.

12.
12.1

SLUITING.
Voor dat we aan het einde van de vergadering zijn bedankt de
voorzitter de dames van de bar voor hun medewerking. Dan nodigt
hij iedereen uit voor de afsluitende Bingo.
De voorzitter sluit de vergadering rond 15:30 uur.
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BEKNOPT JAARVERSLAG VAN 2019 VAN DE KBO AFDELING
SOEST-SOESTERBERG-BAARN
Bestuur:
Samenstelling voor het jaar 2019
Th. Stoop, voorzitter
G. van Wesemael, vice-voorzitter
W. van Ruth, penningmeester
E. Heideman, secretaris
G. Borgts-van Schaik, lid
E. Seure-van ’t Klooster, lid reizen
J. Biesaart, lid communicatie
A. den Ouden, aspirant lid Soesterberg (m.i.v. april 2019)
R. Boom, aspirant lid (m.i.v. april 2019)
Hij vertegenwoordigd onze KBO afdeling in de openbare
vergaderingen van de Stichting Seniorenraad Baarn
D. Lewinski, aspirant lid (m.i.v. juni 2019)
Geestelijk begeleider, Pastoor J.R. Skiba
Vergaderingen/vertegenwoordigingen:
10 maal Agendacommissie (Dagelijks Bestuur)
10 maal Algemeen Bestuur
4 maal regulier overleg met de KBO prov. Utrecht
7 maal overleg COSBO
6 maal overleg Baarnse Seniorenraad
1 maal Regio overleg samen met KBO Amersfoort/Nijkerk
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en Leusden/Achterveld (het overleg van oktober is door omstandigheden
komen te vervallen)
maandelijks afdelingenoverleg met alle provinciale
afdelingen uit Utrecht.
Afdelingszaken:
Het aantal leden op 1 januari 2019 bedroeg 1094.
Op peildatum 31 december 2019 hadden wij 1041 leden.
Over heel 2019 een afname van 53 leden. Dit wordt verantwoord door:
Aanmelding van 27 nieuwe leden en 80 opzeggingen door
overlijden, verhuizing en overige redenen.
Ook in 2019 heeft een delegatie van het bestuur een ontmoeting
georganiseerd in De Drie eiken, met leden in Soesterberg.
Een ontmoeting in Baarn met leden van zowel de KBO als de PCOB is in
2019 niet gerealiseerd.
De contributiebetaling voor 2019 en volgende jaren is vereenvoudigd door
de introductie van automatische incasso.
Zij die (nog) niet hebben ingestemd met de nieuwe wijze van betaling
ontvangen als van ouds een factuur.

Voor de werkzaamheden van het COSBO en onze diverse commissies
vindt u bijgaand de specifieke verslagen.
Het Bestuur.
JAARVERSLAGEN COSBO en COMMISSIES
Verkort jaarverslag COSBO 2019
Evenals in voorgaande jaren heeft onze afdeling zich ook ingezet voor de
behartiging van de belangen van senioren in Soest en is zij nauw betrokken
geweest bij de ontwikkeling van het “ouderenbeleid” door onder meer haar
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deelname aan het COSBO (Centraal Orgaan van Samenwerkende Bonden
van Ouderen).
Elke bond vaardigt drie leden van haar bestuur af voor deelname in het
COSBO.
Namens PCOB zijn dat mevrouw Wind-Mellink en de heren Van der Wal
en Boshuizen.
Namens de KBO zijn dat: de heren T. Stoop, en F. van Wesemael. Er is nog
1 vacature.
Onafhankelijk lid is de heer F. Panhuijzen.
Voorzitter van de COSBO is de heer Theo Stoop (KBO).
Het COSBO is de gesprekspartner voor het Bestuurscollege van de
gemeente, voor de fracties van in de gemeenteraad vertegenwoordigde
politieke stromingen en voor relevante organisaties over zaken die voor
ouderen van belang zijn.
Belangenbehartiging voor ouderen in algemene zin staat centraal met
accenten op het veranderende zorglandschap en op de aan
omstandigheden aangepaste nieuwe woonwensen van senioren, welzijn in
ruime zin, mobiliteit en veiligheid.
De in het oog lopende acties van het COSBO in 2019 waren:
-

Contact met wethouders “ruimtelijke ordening” en zorg

-

Contact met politieke partijen in gemeenteraad

-

Dialoog over langer thuis wonen, doorstroming, bouw
levensloopbestendige woningen

-

Contacten met de “Adviesraad Sociaal Domein”.

-

Overleg met SWOS

-

Organisatie Seniorenmiddag samen met Groot Gaesbeeker Gilde
januari 2020; Cees Boshuizen
Secretaris COSBO

31

Woensdagmiddag SOOS Bridgen en Klaverjassen
Het nieuwe jaar 2019 van de KBO Soos is op gebruikelijke wijze ingeluid
met een drankje.
Voor de Klaverjassers en Bridgers blijft de woensdagmiddag KBO Soos
een gezellige kaartmiddag waar veel leden wekelijks naar uitkijken.
Er komen iedere woensdagmiddag gemiddeld tussen de 80 à 85 leden
(klaverjassers en bridgers) een “kaartje leggen”.
De teamleden van de Klaverjassers en Bridgers streven ernaar om de leden
een gezellige kaartmiddag te bezorgen, waar vooral het onderlinge contact
en plezier van belang is.
De Kerstdrive en Koningsdag zijn de feestelijke dagen waarop gepaste
wijze aandacht aan wordt besteed, met een drankje, heerlijke hapjes en het
Kerstpakket.
Met een totaal van 82 leden is er (voorlopig) weer een ledenstop bij de
bridgers.
Het Team hoopt dat in het jaar 2020, de KBO Soos op woensdagmiddag
weer plezierig mag verlopen.
Liturgie
In het verslagjaar heeft de Liturgiecommissie, samen met vier priesters
vier eucharistievieringen voorbereid en uitgevoerd. Deze vieringen zijn
zoals te doen gebruikelijk allen gehouden in de H. Familiekerk. In april
vindt de paasviering plaats met als voorganger pastor M. Meneses en heeft
als thema: “Licht en leven”. In de Mariamaand mei heeft de viering als
thema: “Magnificat”; voorganger is pastor W.J. Veldhuis. In september
wordt het seizoen 2019/2020 geopend met een viering die als thema heeft:
“God van liefde”; voorganger is pastor W.J. Veldhuis. In december wordt
de kerstviering gehouden met als thema: “Ontvang het licht”; voorganger
is pastoor J. Skiba. Het aantal deelnemers aan de vieringen blijft ten
opzichte van voorgaande jaren op een zelfde niveau en het zijn nagenoeg
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allemaal leden van de KBO afdeling Soest - Soesterberg - Baarn. Reacties
van mensen over de vieringen zijn ook nu weer positief geweest. Het na de
viering gezamenlijk nog een kopje thee of koffie drinken, met een kleine
versnapering, heeft weer op een gemoedelijke en sfeervolle wijze plaats
gevonden; wetenswaardigheden worden onder elkaar op een plezierige
wijze uitgewisseld. Onze hartelijke dank gaat uit naar de vele vrijwilligers
die er voor zorgen dat de kerk met tafels en stoelen zo wordt ingericht dat
de viering op een goede wijze kan plaatsvinden. Na afloop van de viering
wordt kerk door hen weer in de oorspronkelijke staat terug gebracht.
Ook nu weer willen wij aan allen, die het mogelijk maken om de vieringen
te kunnen houden, onze hartelijke dank zeggen.
Evenementen Overzicht van de Evenementen in 2019.
20 januari. “Samen Honderd” Bridgedrive georganiseerd door leden van
de KBO. Er was zoals altijd grote belangstelling en alle tafels waren bezet.
Bep Goes en Ans Verhoef waren dit jaar de winnaars van de wisselbeker.
7 Maart. Hr. Brinkman v.d. KBO Utrecht, Lezing over Veiligheid in en
om huis.
11 Maart. Hr. H. Kok, Uitleg over aangifte Inkomstenbelasting
2 mei. Lezing door Mevr. Karin van de Werff van het Longfonds over
Longen en Longziekten.
20 Juni. Voordracht en lezing over Toon Hermans, door Walter van
Geffen.
26 september. Lezing door Prof. H. Lamers, Sterrenkunde , over de
oorsprong heelal en ontstaan van onze planeet.
17 oktober. Heer en mevr. Sanders geven inzicht in het kweken en
verwerken van pompoenen.
7 november. Heer Egtberts: Glazen Kerstversiering oud en nieuw.
19 november. Vrijwilligersmiddag , Dames van Stand namen ons mee op
een bootreisje.
16 december. Kerstviering in Soesterberg, met Ton de Bruin en het koor
“De vallende traan”.
Alle Lezingen werden gehouden in Parochiecentrum “De Sleutel”.
Lief en Leed
In het kader van Lief en Leed hebben Gusta Borgts en Corry Smeele 23
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leden bezocht i.v.m. hun 90e verjaardag. Er was zelfs een echtpaar -dat op
6 dagen na- even oud was. Het is fantastisch te zien, hoe blij deze
personen zijn dat de KBO hieraan gedacht heeft en zij ook nog gefêteerd
worden met een mooie bos bloemen. Ze hebben vaak herinneringen aan
ons overgebracht. Daarentegen worden wij weer ontvangen met een
heerlijk kopje koffie.
Tevens hebben wij KBO leden bezocht i.v.m. een langdurige ziekte. Ook
dit jaar gaan Gusta en Corry weer op pad, naar onze 90-jarigen.
Het is een dankbare taak!
Mocht u een KBO lid kennen, dat een jubileum viert of door een
langdurige ziekte, een attentie op zijn plaats is, zeg het ons.
Website
Dat onze website steeds vaker wordt bezocht kunnen we concluderen uit
de bezoeken, de zogenaamde “hits”. Wat we zien is, dat bij bijzondere data
met betrekking tot de reizen of feestdagen of nieuwsfeiten, deze
aanmerkelijk toenemen van gemiddeld 10 bezoeken per dag naar 25.
Dat ook de activiteiten/liturgie pagina een dankbaar zoek object is blijkt uit
het feit dat we complimenten krijgen dat de liturgiekalender van de Martha
en Mariaparochie via de link heel makkelijk te zien en ook heel
toegankelijk is. Tevens ook met vermelding van de speciale KBO
vieringen.
De algemene nieuws pagina, op de Homepage, maar ook in de rubriek
Nieuws, wordt met de nodige regelmaat bezocht en de kijker geeft deze
aanpak een 8 als waardering.
Verslag reiscommissie 2019
We hebben een fantastisch jaar gehad. Er zijn 9 reizen uitgevoerd en
1 Kerstreis.
Totaal hebben er 413 personen deelgenomen aan deze 10 dagtochten.
Samen met Eemlandreizen zijn deze 10 reizen zeer goed verlopen. Na een
prachtige dag ging iedereen zeer voldaan naar huis en verheugde men zich
al weer op de volgende reis. Iedere maand hebben we het verslag van de
gemaakte dagtocht beschreven in het Soester Venster en geplaatst op de
website van KBO Soest. Op de website zijn ook maandelijks de foto’s
geplaatst zodat men nog even kon nagenieten van de reis. De dagtochten
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zijn allen uitgevoerd door Eemland Reizen en we hebben de volgende
bestemmingen bezocht: Hindeloopen, Mozaïeken in de Kop van Noord
Holland, Asperges gegeten in Limburg, met treintje door de Biesbosch
gereden, Varen op de Kagerplassen, Oranje Museum in Diepenheim,
Zaanse Schans en varen, Bezoek Tinnegieterij in land van Maas en Waal,
Bakkerij Museum in Hattem. De Kerstreis was een prachtige tocht over de
Utrechtse Heuvelrug en een heerlijk Kerstdiner bij Restaurant Schimmel.
2019 was een geweldig jaar met veel deelnemers en we hopen dat dat in
2020 ook weer zo zal zijn met misschien nog wel meer deelnemers. De
reiscommissie doet er zijn best voor om weer een mooi programma in
elkaar te zetten voor 2020. 18 Februari gaan we de nieuwe reizen
toelichten in De Klarinet en 21 februari in De 3 Eiken in Soesterberg.
Belastinginvulhulpen (Huba)
De werkgroep ten behoeve van het invullen van aangiften
inkomstenbelasting heeft ook in het jaar 2019 een groot aantal leden
tevreden kunnen stellen. Niet alleen de aangifte inkomstenbelasting, maar
ook de zorg- en huurtoeslag wordt besproken.
In een enkel geval is ook een aangifte erfbelasting verzorgd.
Ook voor het nieuwe jaar staat de werkgroep weer klaar voor de
aangesloten leden. Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden.
Soester Venster
Het Soester Venster, het afdelingsblad van KBO Soest -Soesterberg Baarn, is ook in 2019 - weer tienmaal verschenen.
De redactie is in het afgelopen jaar versterkt met Ria Lamé en Gerda Buis
hetgeen heeft geleid tot een aantal nieuwe rubrieken zoals ‘Gerda’s
Momentje’ en de maandelijkse cultuurtip. Aandacht is besteed aan
onderwerpen als zorg, eenzaamheid, belasting, digitalisering, reizen en
cultuur. Ria heeft naast het thema zorg met haar rebussen ook het creatieve
element op zich genomen. Met de rubrieken: brievenbus, zoekertje en
KBO-actief probeert de redactie KBO-leden zoveel mogelijk bij ons
afdelingsblad te betrekken en zo de betrokkenheid te vergroten.
Met ingang van september heeft het Soester Venster een nieuw voorblad
gekregen en daarmee een wat modernere uitstraling. Voor de eindredactie
en opmaak is John Biesaart verantwoordelijk.
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hans nota optiek
Van Weedestraat 87
3761 CD Soest
Tel. 035-6017120
info@hansnotaoptiek.nl
www. hansnotaoptiek.nl

Pediplus is een ketenzorggroep van
enthousiaste pedicures in Soest en
Catering Centraal voor al uw feesten en
Baarn die alle soorten voeten
partijen,
van kleine
grote!
behandelt, gespecialiseerd in
Catering Centraal
voor altot
uwhele
feesten
en
Catering
Centraal
voortot
al uw
diabetes en reuma.
partijen,
van kleine
helefeesten
grote! en
Birkstraat
7, 3768
HB
Soest
partijen,
van kleine
tot
hele
grote!
Goede
samenwerking met
/ 035 6033333
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
Catering info@cateringcentraal.nl
Centraal
al6033333
uw feesten en podotherapeut en huisarts.
Birkstraat 7,voor
3768 HB
Soest
info@cateringcentraal.nl
/ 035
6033333
partijen,info@cateringcentraal.nl
van
kleine/ 035
tot
hele grote!
cateringcentraal.nl
cateringcentraal.nl
Een pedicure bij u in de buurt ?
cateringcentraal.nl
Kijk dan op onze website
Birkstraat 7, 3768 HB Soest
info@cateringcentraal.nl / 035 6033333

www.pediplussoest.nl

cateringcentraal.nl

Aangesloten bij ProVoet en
KwaliteitsRegister voor Pedicure
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Makers van
communicatie
colourprint.nl

Gedrukt en wel!
colourprint.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor

Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen
Soesterbergsestraat 122 | 3768 EL Soest | T 035 601 27 06 | dagelijks geopend

eetvilla.nl
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

1. In 2019 is een tekort ontstaan van € 2.386, ca. 3,7% ,
waarvoor diverse oorzaken zijn aan te wijzen. Ten opzichte
van het begrote tekort van € 500 ontstond een
overschrijding met € 1.886.
2. De ontvangsten aan contribuUe zijn ca. € 500 lager
uitgekomen dan in 2018. In de begroUng was reeds rekening
gehouden met een daling.
3. De 10 dagreizen zijn, onder leiding van een nieuw team,
enthousiast georganiseerd . Er waren meestal voldoende
deelnemers, soms onder het contractuele aantal. Dit leverde
geen probleem op met de vervoerder. Er is een klein tekort
ontstaan van € 268 [ca. 1%].
4. In 2019 is besloten een deel van de reserves te beleggen in
Rabo CerUﬁcaten. De aankoop vindt plaats in november
2019. Hierop is inclusief rente en koerswinst en na a[rek
van kosten een posiUef resultaat behaald van € 532.
5. De afdracht aan de KBO Bond Utrecht [inclusief voor de Unie
KBO] kwam lager uit door het gedaalde aantal leden.
6. Het opnemen in Soester Venster van het jaarverslag en de
jaarrekening is alUjd een extra kostenpost. Bij het opstellen
van de begroUng was hierover nog een discussie gaande.
Inclusief enkele uitbreidingen in teksten ontstond
uiteindelijk een tekort van € 1.398 t.o.v. de begroUng.
7. De bestuurs- en vergaderkosten kwamen ca. € 600 hoger uit
dan de begroUng, mede door enkele onvoorziene uitgaven.
8. De uitgaven voor Lief en Leed van € 489 zijn gedekt door een
on`rekking uit het gelijknamige fonds.
9. Het totale tekort is verrekend met de Reserves.
Wim van Ruth, penningmeester
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Specialist in (elektrische) fietsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.
Kom vrijblijvend langs en laat u informeren,
de koffie staat klaar!
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 [incl. resultaat]
ACTIVA

31-12-2018

Beleggingen Rabobank

31-12-2019
31.999

Spaarrekeningen Rabobank

58.030

26.154

Betaalrekeningen Rabobank

29.914

32.115

Overige activa

1.479
_______

781
_______

Totaal

89.423

91.049

Reserves

57.441

55.046

Voorzieningen

5.360

Overige passiva

26.622
______

31.132
______

Totaal

89.423

91.049

PASSIVA
4.871

Toelichting:
Het eindresultaat over 2019 is verrekend met de Reserves, waardoor
deze zijn gedaald t.o.v. vorig jaar.
In 2019 is besloten om een deel van de Reserves te beleggen in RABO
Certiﬁcaten van € 25 nominaal. In totaal zijn 1000 stuks aangekocht
tegen een koers van 126. De jaarlijkse rente over de nominale waarde
beloopt 6,5%, maar de certiﬁcaten zijn ver achtergesteld. De
beleggingen zijn gewaardeerd per balansdatum tegen de koers van 128.
De voorziening Lief en Leed fonds is gedaald door de uitgaven in 2019.
De vooruit-ontvangen contributies voor 2020 zijn opgenomen onder
overige passiva.
Wim van Ruth, penningmeester
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Gewoon Goed!
Weteringpad 92-94
3762 ES Soest
T. 035-601 91 18
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KBO SSB: TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2020
1. De begroting 2020 is opgesteld bij gewijzigd beleid en

is sluitend.
In 2019 zijn inkomsten gegenereerd uit de actie: Rabo
Club Support. Voor 2020 staat nog niet vast dat dit
weer gaat gebeuren, vandaar nog een open begroting.

2. In 2019 is besloten te beleggen in Rabobank
Certiﬁcaten, waarop als vergoeding een jaarlijkse rente
wordt uitgekeerd van minstens 6,5% over de nominale
waarde van € 25.000. Deze certiﬁcaten zijn evenwel
ver achtergesteld en worden nooit afgelost. De
vergoeding is voor het eerst opgenomen in deze
begroting voor een bedrag van € 1.600.
3. De contributie bedraagt voor 2020 € 27 voor
alleenstaanden en € 43 voor paren. Het aantal leden is
echter in 2 jaar met meer dan 100 afgenomen tot per
1 januari 2020: 1.041 leden.
Een ledenwerfactie is in voorbereiding. Wel hebben wij
sinds 2019 toegang tot Eemnes voor werving van
leden.
4. De gemeentelijke subsidie voor 2020 is ca. 45% hoger
dan in 2019 vastgesteld. Wij zijn de gemeente Soest
hiervoor zeer erkentelijk.
5. De advertentietarieven voor bestaande adverteerders
blijven voor 2020 ongewijzigd. Voor nieuwe
adverteerders gelden nieuwe tarieven.
6. Er is discussie over de samenwerkingsvorm tussen de
Unie KBO en de PCOB. Vooralsnog is de
afdelingsbijdrage voor de Bond Utrecht en de Unie
KBO met ca. 9% verhoogd tot € 16 per lid.
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7. Soester Venster gaat van 24 naar 28 pagina’s
binnenwerk verschijnen, zonder kostenverhoging op
basis van een contract voor 2 jaar. De extra kosten
voor het jaarverslag en de jaarrekening zijn
meegenomen.
8. Aan evenementen is een budget toegevoegd voor een
“Grijze Borrel”.
9. De kastjes bij de Bridge-soos moeten worden
vernieuwd. Hiervoor is een budget opgenomen van
€ 2.000, vooralsnog te ﬁnancieren uit de reserves.
VOORSTEL CONTRIBUTIE VOOR 2021:
Ongewijzigd : voor alleenstaanden € 27 en voor paren € 43.

Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

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

Uitgebreid advies en testrijden
>H[\^^LUZLUVVRaPQUHSZLY]HYLUZWLJPHSPZ[PULSLR[YPZJOLÄL[ZLU
nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van
KPLUZ[TL[ttUVMTLLYKLYLWYVLMYP[[LU+LLSLR[YPZJOLÄL[Z]HU\^
keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig
afgesteld volgens uw persoonlijke wensen/eisen.
Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

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

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

Afscheid naar wens sinds 1938

• Elke wens is bespreekbaar • Nauwe betrokkenheid
• Ook als u verzekerd bent • Complete ontzorging
Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar
voor advies en hulp:
Soest
Soesterberg

•
•

035 - 601 30 86
0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

KASTEEL GROENEVELD
BAARN

Exposities | Landgoed |
Xylotheek | Wandelen |
Kinderactiviteiten |
IJskelder | Grandcafé |
Privébijeenkomsten

