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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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Vanmiddag (13 september 2018) de eerste bestuursvergadering gehad 
in het nieuwe seizoen.
Een overvolle agenda een nieuw gezicht in het bestuur (John Biesaart) 
en twee gasten.
Paul Sparnaaij (webmaster) overlegt met het bestuur hoe de 
communicatie tussen hem en het bestuur kan worden verbeterd om er 
voor te zorgen dat de meest actuele ontwikkelingen in de vereniging 
ook onmiddellijk op de website (www.kbosoest.nl ) kan worden 
geplaatst. Ons nieuwe bestuurslid John Biesaart zal voortaan de 
communicatie met Paul verzorgen en omdat John ook in de redactie 
van het Soester Venster zit, is ook hier automatisch de communicatie 
optimaal verzorgd.
Ria Roelants (Vrijwillige Ouderen Adviseur) bracht haar jaarlijkse 
bezoek aan onze bestuursvergadering om verslag te doen van haar 
werkzaamheden en knelpunten in de uitvoering van haar taken met het 
bestuur te bespreken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat (in tegenstelling tot 
uitspraken van voormalig wethouder Adriani) de gemeente bij alle 
inwoners, die onder de WMO regeling recht hebben op hulp in de 
huishouding, een herindicatie van de benodigde uren heeft 
plaatsgevonden. In veel van deze zogenaamde ‘keukentafel 
gesprekken’ is flink het mes in het toegewezen aantal hulpuren gezet. 
Let wel: het gaat hier niet alleen om nieuwe indicaties maar ook om 
bewoners waar al contractuele afspraken voor toekomstige jaren 
bestonden. 
Dit past niet in beleid dat het vorige college in deze voerde. Het KBO 
bestuur zal dan ook via het COSBO bestuur (die de contacten met 
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gemeente over deze zaken onderhoudt) protest tegen deze nieuw 
ingezette koers aantekenen. 
Ria maakte aan de hand van een concreet geval melding van de 
verslechterende communicatie met ziektekostenverzekeraar het 
Zilveren Kruis. Dit is zeer verontrustend omdat in het overleg met 
afdelingsbesturen van de provincie Utrecht dezelfde klachten werden
geuit. Dit geeft aanleiding om de directie van de landelijke KBO-
PCOB vereniging op deze ontwikkelingen te attenderen en daarover 
met het Zilveren Kruis in overleg te gaan.
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in beide 
zaken.

Zoals al aangekondigd in mijn bijdrage van het september nummer 
van het Soester Venster heeft het bestuur ingestemd met het instellen 
van een werkgroep ‘Jonge Senioren’. De samenstelling van de 
werkgroep in nog in beraad. De werkgroep zal zich met de volgende 
twee kernvragen bezig houden:

1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze groep als het 
gaat om onderwerpen zoals hun visie op, positie in en 
betrokkenheid bij ontwikkelingen in de huidige maatschappij.
 

2. Welke stappen moet de KBO vereniging maken om het voor 
de Jonge Senior aantrekkelijk te maken om zich bij de 
vereniging aan te sluiten.

Wilt u ook meedenken over deze vraagstukken neem dan even contact 
op een van onze bestuursleden (zie contactgegevens achter in dit 
Soester Venster). Wij stellen uw bijdrage op hoge prijs!

Theo Stoop
voorzitter
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Een nieuw begin
Een nieuw begin, dat was het thema van 
de eucharistieviering waarmee onze 
KBO afdeling het nieuwe seizoen begon. 
Een inspirerende viering waarin pastor 
Wil Velthuis ons als KBO-afdeling 
aanmoedigde een steentje bij te dragen 
aan het Rijk Gods.

Voorzitter Theo Stoop gaf daarbij aan dat de komende tijd speciale 
aandacht zal worden besteed aan de sociale situatie waarin 
senioren zich bevinden en zegde toe het gemeentebestuur aan te 
spreken op het risico dat kwetsbare groepen waaronder senioren bij 
de steeds verder gaande digitalisering achterop dreigen te raken.

Een mooie KBO-traditie om het nieuwe seizoen te starten met een 
gezamenlijke eucharistieviering met aansluitend een gezellig 
samenzijn. Weer zo’n moment waarin onze afdeling mensen de 
gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten en te inspireren.
Een mooie opkomst ook mede dankzij een aantal vrijwilligers die 
belangstellenden die minder mobiel zijn en ritje aar de kerk 
bezorgden.

KBO VERRASSING VAN DE 
MAAND OKTOBER

Mevr. G.  Zwaanenburg- Hakfench     
 Ereprijsstraat 28              
 3765 AM  Soest 
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Agenda KBO 
Di. 9 okt. Lezing Antiek Zilver
14.00 uur, locatie: De Sleutel, Speenhoffstraat 41 Soest,

Do. 25 okt. Dagtocht Kröller-Müller Museum
Vertrek 8.30 uur.

Di. 13 nov. Ledenbijeenkomst Baarn
 Leden krijgen een persoonlijke uitnodiging
15.00 – 17.00 uur.

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

Di. 27 nov. Dagtocht Palingkwekerij in Noord-Brabant
Kosten € 62,50.

Do. 13 dec. Op weg naar Kerstmis 
14.00 uur, locatie: H. Familiekerk.

KBO-Soos
Klaverjassen en bridgen

Iedere woensdag van 13.30 – 16.30 uur
Locatie: De Klarinet

Afmelden klaverjassen uiterlijk woensdagmorgen bij:
Tiny van Schoonhorst tel. 06 168 60 365 b.g.g. Yvonne 
Landman tel. 06 129 42 444. Afmelden bridge uiterlijk 

woensdagmorgen tel. 06 444 38 767.



6

Anton den Ouden neemt afscheid van het KBO 
afdelingsbestuur.

Na een relatief korte tijd lid te zijn geweest van het bestuur van de 
KBO afdeling Soest-Soesterberg-Baarn, heeft Anton het besluit 
genomen zich terug te trekken als bestuurslid. Dit besluit heeft Anton 
met pijn in het hart genomen omdat zijn belangstelling voor en zijn 
bijdrage aan het bestuurswerk van de vereniging prominent aanwezig 
waren. 
De nijpende situatie die onlangs is ontstaan in de bezetting van het 
vrijwilligerscorps van de Rooms Katholieke Parochie H. Carolus 
Borromeus in Soesterberg, heeft hem doen besluiten al zijn 
beschikbare tijd en inzet aan deze parochiewerkzaamheden te 
besteden. 
Wij hebben begrip voor zijn besluit al betreurd het bestuur natuurlijk 
zijn vertrek als zeer gewaardeerd lid van het bestuur en 
vertegenwoordiger van onze leden in Soesterberg.
Het bestuur wenst Anton sterkte bij de uitvoering van zijn 
werkzaamheden voor de parochie en stellen zijn toezegging om als 
contactpersoon voor onze leden in Soesterberg beschikbaar te blijven, 
zeer op prijs.

Theo Stoop
voorzitter

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

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

 mail: gborgts@planet.nl
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HARTELIJK GEFELICITEERD!

Op 30 augustus 1958 zijn Do en Martin Brouwer in de Parochiekerk 
St. Michael te Zwolle in het huwelijk getreden. 
Dit jaar vierden zij hun 60 -jarig huwelijksfeest. 
In juli is het wettelijk huwelijk gevierd met bezoek van de 
locoburgemeester en andere autoriteiten.

Op 30 augustus heeft de KBO Soest-Soesterberg-Baarn aandacht 
besteed aan de Kerkelijke Huwelijksvoltrekking en hen een mooi 
boeket bloemen gebracht.
Wij wensen hen samen nog vele gelukkige en gezellige jaren toe.

                                                                                    Het bestuur.



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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Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de   
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken.  
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INCASSO VAN DE CONTRIBUTIE

Vorig jaar zijn wij gestart 
met een actie om van zoveel 
mogelijk leden een 
machtiging te verkrijgen 
voor het incasseren van de 
jaarlijkse contributie.

Daarop is een grote respons 
gekomen: 70%.

Echter: een aanzienlijk aantal leden heeft die machtiging nog niet 
afgegeven aan het bestuur.
Daarom verspreiden wij nu aan die leden bij het Soester Venster voor 
oktober een brief met machtigingsformulier.

Vriendelijk verzoeken wij de aangeschreven leden hun medewerking 
te geven om alsnog dit machtigingsformulier in te zenden.

U bewijst uzelf en ons daarmee een grote dienst. Bij voorbaat onze 
dank.

Als er vragen of opmerkingen zijn kunt u mij bellen.
(tel. 035 601 70 97)

Wim van Ruth 
   penningmeester



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

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

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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Welkom bij stichting Vier het leven!

Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor 
ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan. Zij worden thuis 
opgehaald door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven en 
samen met andere gasten gaan zij gezellig naar de bioscoop, een 
concert, een theatervoorstelling of naar een museum. De deelnemers 
genieten van een drankje tussendoor en elkaars gezelschap en worden 
na afloop weer veilig thuisgebracht. Wilt u meer informatie over de 
activiteiten van Vier het Leven? Klik dan op 
https://4hetleven.nl/activiteiten.vm

Activiteiten in de Week tegen de Eenzaamheid – KOM ERBIJ!
Voor nieuwe leden een attentie!

Open les: smartlappenkoor ‘De Vallende Traan’
Kom luisteren en/of meezingen! Incl. gratis kopje koffie
Maandag 1 okt. 10.00 – 11.30 uur.

Open avond: kaartclub, klaverjassen en/of jokeren.
Maandag 1 okt. aanvang 19.30 uur.

Ontmoetingscentrum De Drie Eiken
Dorpsplein 18
Soesterberg

Tel.0346 35 14 02
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Inloop breisoos:
Samen kletsen, breien en haken voor dames
Inloop herensoos: Samen kletsen over vroeger, Soesterberg en de 
vliegbasis. 
Aanmelden hoeft niet – deelname gratis.
Di. 2 okt 10.00 – 11.30 uur.

Spelletjessoos: 
Gezellig samen een spelletje doen: kaarten, rummikub enz.
Di. 2 okt.13.30 - 15.30 uur.

Sjoelclub inloopavond: Kom kijken, de sfeer proeven, een keer 
meedoen!
Wo. 3 okt. aanvang 19.30 uur.

Koersballen inloopmiddag
Kom proberen of u het leuk vindt!
Do. 4 okt.13.20 – 16.00 uur.

*** Einde week tegen Eenzaamheid ***

Zondagmiddag-bridge Soesterberg bridgeclub
Zondag 14 okt. 13.30 – 16.30 uur.

Leesgroep: nieuwe leden zijn welkom!
Informatie bij SWOS-ouderenwerker Mieke Veken
Maandag 15 okt. aanvang 10.00 uur.

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

Dansavond 55+, entree € 2,50
Zaterdag 26 okt. aanvang 20.00 uur.
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Bingo
Dond. 27 sept. 13.30 uur.

Diepeveen Ondermode
Wo. 3 okt. 9.30 uur.

Muziekoptreden smartlappenkoor ‘Vergeet je verdriet’
Do. 4 okt. 14.00 uur.

PCOB lezing Langs de Zijderoute
Do. 18 okt. 14.00 uur.

Maaltijd; aanmelden
Wo. 24 okt. 14.00 uur.

Bingo
Do. 25 okt. 13.30 uur.

Kloostermode show en verkoop
Wo. 31 okt. 10.15 uur

OC Klaarwater
Wiardi Beckmanstraat 475, Soest

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

Seniorendis
Maandag; woensdag; donderdag om 17.00 uur
Vrijdag om 12.30 uur.
Samen smakelijk eten voor thuiswonende senioren.
Deelname kan na intake.
Aanmelden bij OC’ De Drie Eiken’
Kosten € 6,75 per maaltijd.
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Pannenkoekeninloop.
Vr. 28 sep. 12.30-14.30 uur

Op 28 september en 2, 3, 4 oktober van 14.00-15.30 uur in het 
kader van - de week tegen de eenzaamheid -  het programma 
‘Nooit meer Alleen’

Rollator spreekuur.
Ma. 1 okt. 9.30 - 10.30 uur.

Dag van de Ouderen.
Ma. 1 okt. 14.00 uur.

Gezamenlijke maaltijd.
Dinsdag 9 okt. 12.30 uur.

Bingo ‘De Klarinet’
Vr. 12 okt. 14.00 uur.

Babbeltruc
Wist u dat diefstal ten gevolge van de babbeltruc nagenoeg 
altijd pas achteraf wordt ontdekt?
Wees daarom altijd alert. KBO-PCOB helpt met 
veiligheidsadvies op maat, digitale trainingen en tips.
Via de zogenaamde babbeltruc geven oplichters zich uit voor nieuwe 
buren, thuiszorgmedewerker, meteropnemer of zelfs politieagent.
Lees hier drie veelvoorkomende scenario’s van babbeltrucs.
Eenmaal binnen wordt het slachtoffer afgeleid en ongemerkt 
bestolen. De diefstal van tas, sieraden of portemonnee, wordt pas 
achteraf bemerkt.

De Klarinet
Klarinet 39, Soest
Tel. 035 602 31 39
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Hoe voorkomt u de babbeltruc?

• Geef nooit u pincode
• Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankmedewerkers komen 

niet aan de deur en vragen nooit om uw pincode.
• Kijk eerst
• Kijk wie er voor de deur staat, gebruik een deurspion, intercom of 

raam. Laat nooit onbekenden binnen.
• Gesloten deur
• Houd de deurketting of kierstandhouder erop.
• In de avond
• Is het donker? Vraag of ze overdag terug willen komen.
• Legitimatie
• Vraag altijd om legitimatie en noteer naam en bedrijfsgegevens.
• Bellen
• Vertel dat u de werkgever belt en doe dat ook meteen. Sluit de 

deur terwijl de persoon buiten wacht. Kijk in het 
telefoonboek voor het juiste nummer.

• Buiten wachten en sluit deur
• Wilt u iemand helpen? Laat hem of haar buiten wachten en sluit de 

deur voordat u een pen, een glas water of een telefoon haalt.
• Bel 112
• Als u het niet vertrouwt, belt u de politie via 112.
Wat als het u toch het slachtoffer bent van de babbeltruc?
• Doe altijd aangifte.
• Bel 112 of druk op uw persoonlijk alarm.
• Geef uw naam, adres en woonplaats en vertel wat er nodig is.
• Blijf aan de lijn, de telefonist kan u nog vragen willen stellen of 

advies geven over wat u het beste kunt doen.
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BELANGRIJKE TELFOONNUMMERS
Hulpdienst Soesterberg 035 609 00 14
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
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 Clomp 19-04 Zeist (Zeist-West) bellen voor 
afspraak dinsdag of vrijdag. 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 29 46 997
Dokter S.R. Sandelowsky, Molenweg 13
3755 BC Eemnes, bellen dagelijks’. 
Nu ook in ‘De Vijverhof’

06 24 20 35 35

Rijbewijskeuringen
Het Brandpunt Oude Utrechtseweg 4A Baarn of
Laanstraat 74 Soest op afspraak, kosten € 35

088 232 33 00
of 

www.regelzorg.nl



 

 

   Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk 

Voor de juiste aandacht en zorg van uw voeten  

 

 

 

       
 
      Specialisaties:      Praktijk: 

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

 
 
     Aangesloten bij: 
     Provoet, brancheorganisatie voor pedicures 
     ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures 
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        WIE - WAT - WAAR IN DE KBO SOEST -  SOESTERBERG - BAARN
Bestuur
Voorzitter Theo Stoop 035 544 62 99 theostoop@kpnmail.nl
Vice voorzitter Frits van 

Wesemael
035 601 84 16 ggmvanwesemael@hetnet.nl

Secretaris Ed Heideman 035 601 55 56 e.heideman@hccnet.nl
Penningmeester Wim van Ruth 035 601 70 97 van.ruth@kpnmail.nl
Bestuursleden Gusta  Borgts 035 601 38 48 gborgts@planet.nl
Leden administratie Anton Simonis 035 601 99 20 antonsimonis@casema.nl
COSBO -Frits van 

Wesemael
-Theo Stoop
-Anton den Ouden

035 601 84 16
035 544 62 99
0346 35 35 65

ggmvanwesemael@hetnet.nl
theostoop@kpnmail.nl
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
06 12 94 24 44

tinyvanschoonhorst@hotmail.nl

Reizen -Corry Smeele 035 602 29 69 cj.smeele@casema.nl
-Tonny Hilhorst 035 602 57 03 tonthilhorst@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

- John Biesaart
035 602 07 68
035 888 36 57

g.sloothaak@casema.nl
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

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



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
oktober 2018


