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Het eerstvolgende Magazin en Soester Venster verschijnen op
29 januari. Kopij voor het Soester Venster voor 15 januari
aanleveren aan: redactiesvkbo@icloud.com of opsturen naar
John Biesaart: Inspecteur Schreuderlaan 174, 3761 ZB Soest.
Let op: redactieadres is gewijzigd.

EUCHARISTIEVIERING
KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN
Op weg naar Kerstmis nodigen wij alle leden en
belangstellenden uit voor onze kerstviering
in de H. Familiekerk,
St. Willibrordusstraat 19, 3768 CP Soest
op donderdag 13 december 2018, aanvang 14.00 uur.

Het thema is: “Zorgen voor kwetsbaren”

Celebrant is pastoor J. Skiba en het koor verzorgt de gezangen.
Na de viering biedt de KBO u een gezellig samenzijn aan met
koffie of thee, een drankje en wat lekkers. Wij begroeten u graag
en iedereen is van harte welkom!
Voor vervoer kunt u bellen naar mevrouw C. van Brussel,

En toch
blijf ik geloven
in die kleine goedheid
van ieder mens
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Omdat onze voorzitter herstellende is van een operatie zult u het
deze keer met ondergetekende moeten doen.
Theo herstelt voorspoedig van een geslaagde ingreep in het Meander
Ziekenhuis die zonder implicaties is verlopen. Het blijft echter een
medische handeling die een herstelperiode vergt en daar is hij nu
druk mee doende. Zoals gezegd verloopt het aansterken voorspoedig
en zal hij naar verwachting op korte termijn zijn werkzaamheden
weer kunnen oppakken.
Vandaag hebben wij onze jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in de
Klarinet met ongeveer 70 vrijwilligers beleefd. Een uitermate
gezellige happening waar onze vrijwilligers veel lof en dank is
toegezwaaid voor inzet en betrokkenheid die door hen weer is
getoond. Inzet die essentieel is voor onze KBO; zonder hen zouden
wij als organisatie nooit die lokale belangenbehartiging en sociale
verbondenheid kunnen bereiken die wij nu koesteren. Met het Viaans
Mannen Combo, een presentje, een hapje en een drankje werd het
een gezellig samenzijn en dus een uitermate plezierige middag voor
de vrijwilligers uit Soest, Soesterberg en Baarn.
Met grote snelheid zijn wij alweer op weg naar de afronding van het
jaar 2018. De Sint en zijn aloude makkers laten onze harten weer
sneller kloppen, op 13 december om 14.00 uur. hebben wij onze
Adventsviering in de H. Familiekerk met Pastoor Skiba als
voorganger en op 21 december sluiten wij ons verenigingsjaar af met
een Kerstdagtocht naar de Posbank.
(tekst loopt door op volgende pagina)
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Voor deze laatste tocht zijn nog plaatsen beschikbaar en bent u van
harte uitgenodigd om nog in te schrijven. Afrondend wenst het
bestuur u een goede en inspirerende maand december toe, een goede
jaarwisseling en een mooi en zinvol 2019.
Frits van Wesemael, Vice Voorzitter
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Nieuwe bezorgers gevraagd per januari 2019
Als gevolg van het overlijden van Frans van Rossum hebben we in
Soesterberg een nieuwe bezorger nodig van onze bladen KBO/
PCOB Magazine en het Soester Venster. Onze reserve bezorger in
Soesterberg, de heer Kok, wil ook in de toekomst reserve blijven; hij
heeft de bezorging van onze bladen in oktober, november en nu in
december voor zijn rekening genomen. In Soesterberg hebben we
zo’n zestig adressen waar de bladen bezorgd moeten worden. Wie
van onze leden in Soesterberg is bereid, de bezorging van de bladen,
in Soesterberg voor zijn of haar rekening te nemen?
Ook in Soest komt er een wijk vacant. Onze bezorger van deze wijk,
Toon Baltus, heeft aangegeven per januari 2019 te willen stoppen
met de bezorging. Het gaat om de wijk in Soestdijk met o.a. de
straten: Colenso, Dr. Rupertlaan, Ir. Menkolaan, Oranjehof,
Noorderweg en Vredehofstraat, met in totaal zo’n dertig adressen.
Ook voor genoemde wijk zijn we dus op zoek naar een KBO-lid
(man en/of vrouw) die de bezorging voor zijn of haar rekening wil
nemen.
Het KBO/PCOB Magazine en het Venster worden
tien keer per jaar uitgegeven en moeten dus tien
keer per jaar bezorgd worden. Op tien
woensdagen per jaar staan de bladen in stapels bij
mij thuis klaar om opgehaald te worden door de
bezorgers; de wens is dat de bladen dan voor de
daarop volgende zondag bezorgd zijn.
Piet Roest
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Overdracht redactie
Als lid van onze KBO afdeling en dus ook lezer van het Soester
Venster zal het u niet ontgaan zijn dat ons blad dit jaar een ander
uiterlijk heeft gekregen.
In het voorjaar zijn we overgestapt op kleur wat een grote
verbetering was na al die jaren, vooral de foto’s.
Sinds enkele maanden is ook de opmaak aangepast, hierdoor kreeg
het blad een beter aanzien. Dit is te danken aan de wijziging in de
redactie. Met het aantreden van John Biesaart, als lid van de
redactie, bracht hij nieuwe frisse ideeën mee.
Ik ben ruim 15 jaar lid van de redactie van Het Soester Venster. Al
die jaren heb ik dit werk met veel plezier gedaan maar vind het nu
tijd is om het stokje over te dragen. Als je zolang dit werk doet roest
je vast in gewoontes en ben je bang voor veranderingen.
Ik blijf lid van de redactie maar doe, met ingang van 1 januari 2019,
een stapje terug.
Op de eerste pagina van ons blad zult u de naam van mijn opvolger,
John Biesaart, vinden als eerste aanspreekbare voor het Soester
Venster en degene waarnaar u uw kopij kunt sturen.
Zodra er nieuwe vrijwilligers voor de redactie zich melden kan ik
me helemaal terugtrekken.
Daarom doe ik een beroep op alle leden, meld u aan als
redactielid, (het is een prettige en zinvolle tijdbesteding), dan
kan ik met een gerust hart met ‘pensioen’ gaan.
Ik dank u, de lezers, voor het geduld dat u al die jaren met mij gehad
heeft en hoop dat u nog vele jaren in goede gezondheid van ons blad
kunt genieten.
Gerrit Sloothaak
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NIEUWE LEDEN
Mw. L.N.A. Bouma
Dhr. R.J. Brouwer
Mw. A.B. Brouwer-Sukel
Mw. E.C. van Donselaar-van den Berg
Mw. P. van Doorn-Cazemier
Mw. E. van Duinkerken
Dhr. G.W. van Eijk
Mw. J.M. van Eijk-Rietveld
Mw. A. van Gennep-Maussen
Mw. M. van Kesteren-Kok
Dhr. H.C. Knapen
Dhr. W.F. Leede
Mw. M.M.C. de Leede-Hoogeboom
Dhr. P. Olthof
Mw. A.J. Schut
Mw. A. Thannhauser-van Hilst
Wij heten hen van harte welkom
OVERLEDEN
Dhr. T.G.J.Best
Mw. W.H. Donker
Mw. E.J.A.M. Epskamp-v.d. Gouw
Dhr. J.B.G. van Gooi
Mw. C. van Tol-Fokken
Dhr. H.P.J. Wijn
Mw. A. Wijnhoff
Wij gedenken hen in dankbaarheid
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KBO voor 55+
Wilt u iemand lid maken
van de KBO,
of weet u iemand
die lid wil worden?
Kijk dan op
www.kbosoest.nl
of bel naar
A.F.M. Borgts-van Schaik
035-60 138 48
gborgts@planet.nl

Harry Janmaat Bezorgservice
Bestel online!

De Schoonheidsspecialiste
Schrikslaan 25

www.harryjanmaat.nl

3762 TA Soest
info@harryjanmaat.nl
035-6012687

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.

Hofstedering 36, 3763 XK Soest 035-6941701/06-27221687

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken.

KBO Soos
Klaverjassen
en
Bridgen
Iedere woensdag
van
13.30 - 16.30 uur

In de Klarinet
Afmelden
klaverjassen
Uiterlijk
woensdagmorgen
bij: Tiny van
Schoonhorst
06-168 60 365 b.g.g.
Yvonne Landman
06-129 42 444
Afmelden bridgen
Uiterlijk
woensdagmorgen bij
Winnie Schuin
06-444 38 767
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//Michel  Rietveld\\  
//Woning  inrichting\\  

hans nota optiek
Van Weedestraat 87
3761 CD Soest
Tel. 035-6017120
info@hansnotaoptiek.nl
www. hansnotaoptiek.nl

  
Soesterbergsestraat  4    
3768  EH  Soest  
Tel:  035  -‐  52  38  324  
Mob:  06  -‐  557  56  096  
  
Openingstijden:  
dinsdag  -‐  donderdag  
10.00  tot  18.00  uur  
vrijdag  10.00  tot  18.00  uur  
19.00  tot  21.00  uur  
zaterdag  10.00  tot  17.00  uur  
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Makers van
communicatie
colourprint.nl

Culinaire ontmoetingsplek voor

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

eetvilla.nl

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

Gallenkamp Pelsweg 1
035-6012857

3768 HT Soest - Zuid
www.jaccodebruin.nl

Gallenkamp Pelsweg 1
035-6012857

3768 HT Soest - Zuid
www.jaccodebruin.nl

Wij nodigen u uit voor een gezellige
Kerstdagtocht naar de Posbank
Zoals u van ons gewend bent wordt u verwend met een heerlijke
koffiestop en een 4-gangen Kerstdiner

OP VRIJDAG 21 DECEMBER
Het programma ziet er is als volgt uit;

11.30 uur vertrek vanaf Overhees Soest en via de opstap-route naar
Scherpenzeel.
13.00 uur aankomst Rest. Boschzicht te Scherpenzeel voor een
kopje koffie met een saucijzenbroodje.
13.45 uur vertrek via een toeristische route over de Posbank naar
Eerbeek.
16.00 uur aankomst te Eerbeek bij Rest. De Heideroos voor het
4-gangen-diner bestaande uit het volgende:
* Dungesneden kalfsrosbief, rosé gebraden en omwikkeld met
pancettaspek met een zachte mosterdmayonaise en een kruiden
crostini
* Wildbouillon met garnituur van hert en paddenstoelen
* Varkenshaas medaillons met een Madeirasaus
* Vanille-ijs met advocaat bavarois en chocolade krullen met
slagroom.
19.00 uur vertrek naar Soesterberg en Soest.
21.15 uur aankomst laatste uitstap-halte in Soest en einde Kersttocht.
Prijs voor deze dagtocht € 53,50 per persoon incl. één consumptie
bij het diner.
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Indien u meewilt, geeft u zich dan op met dit formulier.
Opstapplaatsen:
0 Medisch Centrum Overhees
0 Bushalte Stam / Mariënburg
0 Bushalte Dalweg
0 Zuid–Promenade

0
0
0
0

Honsbergen
Bushalte Station Soestdijk
Dalweg Voor Zwembad
Soesterberg / De Drie Eiken

De door u gewenste opstapplaats s.v.p. aankruisen.
Naam: ……………………………... Naam: …………………..
Adres: ……………………………..
Adres: …………………..
Postcode: …………………………...
Woonplaats: ………………………..
T. …………

Postcode: ……………….
Woonplaats: ……………
T. …………

…………………………………………………………

Bovenste deel van dit aanmeldingsformulier gelieve in te
leveren bij: Corry Smeele, Joh. Poststraat 420, 3762 VX SOEST,
035-60 229 69
Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3762 ER, SOEST, 035-60 257 03

Dit deel kunt u afknippen en zelf bewaren.
Indien u een dieet hebt, dient u dit tijdig op te geven aan Corry,
De prijs van deze reis is € 53,50. De betaling van deze reizen dient
kort na ontvangst van de opstapbrief te zijn voldaan op:
Bankrekening nummer: NL 71 RABO 035.99.78.290.
Ten name van KBO Soest/Soesterberg/Baarn onder vermelding
van de geboekte reis.
Bij annulering van de reis, mogelijk tot uiterlijk 4 dagen voor
vertrek, wordt de reissom teruggestort onder aftrek van € 2,50
administratiekosten.
NB. Alle reizen worden uitgevoerd door en onder verantwoording van
Eemland Reizen BV te Hilversum.
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Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

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

Uitgebreid advies en testrijden
Wat uw wensen ook zijn, als ervaren specialist in (elektrische) ﬁetsen
nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van
dienst met één of meerdere proefritten. De (elektrische) ﬁets van uw
keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig
afgesteld volgens uw persoonlijke wensen/eisen.
Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

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

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

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

In het Soester Venster van de maand
oktober heeft u al informatie over de
stichting “Vier Het Leven “ kunnen
lezen.
Nu ben ik een paar keer mee geweest en
word ik steeds enthousiaster. Je wordt
verwend en begeleid .
De gastvrouw of gastheer komt je thuis ophalen en brengt je
naar de locatie of het verdere vervoer.
Je wordt voor de ingang gebracht en binnen staat de koffie en
iets lekkers klaar. Je plaats is gereserveerd en in de pauze word
je begeleid naar een tafeltje waar een drankje geserveerd wordt.
Na afloop wordt het vervoer weer gehaald en word je thuis
gebracht tot in de woning.
Ik ga zeker nog gebruik maken van Vier Het Leven en beveel het
iedereen aan.
Gusta Borgts,
035-60 138 48
Voor informatie kunt u mij altijd bellen of kijken op:
https://4hetleven.nl/activiteiten.vm
De meest actuele informatie vindt u natuurlijk op
www.kbosoest.nl
U vindt daar ook verslagen en fotoreportages van onze
evenementen. Bezoek dus regelmatig onze website!
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Digitalisering in onze maatschappij, heeft U daar ook zo’n
moeite mee?
Wij senioren, zijn in onze jeugd opgegroeid zonder internet. Sterker
nog, we zijn ermee opgezadeld, door de overheid, bank en
zorginstellingen e.d. en moeten ons deze materie maar eigen maken.
Jammer voor onze medemensen die daar niet meer in slagen. Ook al
zouden zij dit willen, het ontbreekt hen vaak aan de energie of de
vaardigheid zich hiermee vertrouwd te maken, zij haken af, raken
geïsoleerd en verstoken van veel belangrijke informatie. Nu zijn er
gelukkig organisaties die ons senioren willen bijstaan en hierbij hulp
aanbieden, zoals SWOS e.d. Maar, ….. we willen toch allemaal onze
eigen regie over ons leven blijven voeren. Soms, zie ik
hulpeloosheid in de ogen van die ouderen, die eveneens lichamelijk
gebreken hebben, slecht ziend zijn en gehoorproblemen vertonen.
Dus, schenk aandacht aan hen die verstoken zijn van internet of daar
grote moeite mee hebben, toon begrip en ja, dat gebeurt gelukkig
steeds vaker, biedt de helpende hand aan deze kwetsbare groep
medemensen.
Ria van Egdom
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Ergens verwacht worden,
ergens warmte vinden
die de mens nodig heeft,
ergens met anderen
onverwacht hoop zien
oplichten.
Dat is de zaligheid
van Kerstmis

De redactie wenst u fijne kerstdagen
en
een voorspoedig en gezond 2019
!13

Activiteiten Baarn
DE LEUNING, Oranjestraat 8
Bridge voor 50+
Woensdag 13.00 uur | De Leuning, zaal 1
Computer-inloop
Donderdag van 9.30 - 12.00 uur, maandag 13.30 - 16.00 uur
Breicafé
Donderdag 9.45 - 12.00 uur uur | De Leuning zaal 3
Bingo
Zondagmiddag 9 december 13.00 - 16.30 uur | De Leuning zaal 1
Biljart dames
14.00 - 15.00 uur
De Leuning | Foyer
HET POORTHUIS,
Kerkstraat 28
Bingo 20.00 uur
Elke laatste vrijdag van de maand is er een gezellige Bingo met
leuke prijzen en een hoofdprijs. Iedereen is van harte welkom, een
kaart kost € 6,50 voor 10 ronden en de hoofdprijs-ronde kost € 1,50.
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Cultuur
&
Creativiteit

Belastinhulp
&
WMO zaken

50+

Behulpzaam
Ontspannend
Verbindend
Informerend

Sport / Spel
&
Ontmoeting

21 STE KEER
“SAMEN 100”
(een bridgepaar moet samen

Ledenvoordeel
&
Belangenbehartiging

tenminste 100 jaar zijn)

Zondag 20 januari 2019
‘De Klarinet’ Soest

KBO SSB altijd actief

Aanvang 13.00 uur
Zaal open 12.30 uur
Kosten € 15 per paar
(contant te voldoen aan tafel)

Lezen of luisteren?
Met het ouder worden gaan de
ogen vaak wat achteruit. Wordt
het lezen te vermoeiend
informeer dan is bij de
bibliotheek naar de
mogelijkheid van
luisterboeken.
Met een app op uw tablet, iPad
of telefoon kunt u ontspannen
luisteren naar interessante
verhalen of hoorspelen.
U vindt een ruim aanbod op
onlinebibliotheek.nl

Gratis kopje koffie of thee
Indeling volgens loting
Aanmelden via mail:
samen100bridgen@gmail.com
of per telefoon
06-284 17 681 (Winnie Schuin)
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Dank, dank, dank
Met deze woorden
verwelkomde Frits
Wesemael alle vrijwilligers
die op de traditionele
vrijwilligersmiddag
aanwezig waren in
De Klarinet. De kern van
onze afdeling zoals Frits
hen noemde, werd onthaald
op een gezellige middag
die werd opgeluisterd door
het Viaans Mannen
Combo.
Het bracht een afwisselend
repertoire ten gehore met
veel oude maar zeer
bekende en gewaardeerde
liedjes.
Als waardering voor hun
inzet gingen alle
vrijwilligers naar huis met
een lekkere en feestelijk
verpakte fles wijn.

KBO VERRASSING VAN DE
MAAND DECEMBER
Dhr. A.C. Valkenet
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De Klarinet

OC Klaarwater

Klarinet 39, Soest
035-60 231 39

Wiardi Beckmanstraat 475, Soest
035-60 1 06 07 of 06-346 29 205

Rollator spreekuur
Maandag 7 jan. 9.00 - 10.30

Kerstbrunch, aanmelden
Woensdag 19 dec.

Gezamenlijke maaltijd.
Dinsdag 8 jan. 12.30 uur

Kerst-koffieochtend met
koor Eigenwijs
Donderdag 20 dec. 10.00 uur

Bingo De Klarinet
Vrijdag 11 jan. 14.00 uur

Kerstbingo
Donderdag 20 dec. 13.30 uur

Optreden PVO
Zaterdag 19 jan. 14.30 - 16.30

Maandag 24 en dinsdag
25 december gesloten

Pannenkoekeninloopmiddag
Vrijdag 25 jan. 12.30 - 14.30

NIEUWJAARSRECEPTIE
COSBO SWOS
Donderdag 3 jan. 14.00 16.00

Bingo De Klarinet
Vrijdag 8 febr. 14.00 uur

Info advies zelf bloeddruk
meten
Dinsdag 15 jan. 10.00 uur

Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 12 febr. 12.30 uur

Boerenkoolmaaltijd,
aanmelden
Woensdag 16 jan. 12.30 uur

Pannenkoekeninloopmiddag
Vrijdag 22 febr. 12.30 - 14.30

PCOB lezing:
Verhalen Amersfoort
Donderdag 17 jan. 14.00 uur
Bingo
Donderdag 31 jan. 13.30 uur
!17

De Drie Eiken

Oudejaarsparty
zondag 30 dec. 15.30 uur

Dorpsplein 18,Soesterberg
0346-35 14 02

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 4 jan. 10.00 uur

Soesterberg Bridgeclub
Zondag 9 dec. 13.30 uur
Mode-uitverkoop
Kerkhof Modehuis
Donderdag 13 dec. 10.00 uur

Soesterberg Bridgeclub
Zondag 13 jan. 13.00 uur
Bingo-avond
Vrijdag 18 jan. € 4,95 / € 4,50
per kaart 19.30 uur

Kerstviering
Smartlappenkoor
Maandag 17 dec.
Gratis incl. koffie 10.00 uur

Mode uitverkoop
Hoffman’s Mode
Donderdag 24 jan. 10.00 uur
Pannenkoeken-inloop
zaterdag 26 jan. 12.30 uur
€ 1,65/ € 1,50 naturel € 1,85 /
€ 1,70 spekpannenkoek 12.30

Feestelijke kerstlunch,
alleen voor senioren uit
Soesterberg
Dinsdag 18 dec. € 17,50
(max. 40 pers.) 12.00 uur

Dansavond 55+
zaterdag 26 jan. 20.00 uur
Entree € 2,75 / 2,50

Bloemschik-workshop
“kerst”
Donderdag 20 dec. € 15
aanmelden (max. 10 pers.)

SENIORENDIS
maandagavond
17.00 uur
woensdagavond 17.00 uur
donderdagavond 17.00 uur
vrijdagmiddag 12.30 uur
Smakelijk eten voor
thuiswonende ouderen.
Deelname kan na intake
aanmelden bij De Drie Eiken.
Kosten € 6,75 per maaltijd

Kerstoptreden kamerkoor
Donderdag 20 dec. € 3
19.30 - 22.00 uur
Kerst-bingo
Vrijdag 21 dec. € 4,95 per
kaart, 19.30 uur
1e kerstdag gesloten
2e kerstdag (onder
voorbehoud) open 13.00 uur
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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

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

06-138 327 22

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

035-602 36 81

Personenalarmering

035-601 41 14

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

06-287 010 55

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

036-720 09 11

H.G. v.d. Sandelowsky, bellen dagelijks. Nu ook in ‘De Vijverhof’.
€ 35,-

030-294 69 97

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

088-232 33 00 of
www.regelzorg.nl

!19

WIE - WAT - WAAR IN 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

035-60170 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

035-601 84 16

ggmvanwesemael@hetnet.nl

- Theo Stoop

035-544 62 99

theostoop@kpnmail.nl

Liturgie

Bep Koelink

035-601 59 18

koelink@hetnet.nl

Bridgen

Winnie Schuin

06-444 38 767

winnie.schuin@hotmail.com

Coördinator
Belasting invulhulp

Henk Kok

06-518 93 885

henkkok1950@gmail.com

Lief en Leed

- Gusta Borgts

035-601 38 48

gborgts@planet.nl

- Corry Smeele

035-602 29 69

cj.smeele@casema.nl

Klaverjassen

Tim van Schoonhorst

06-160 60365
bgg 06 12942444

tinyvanschoonhorst@hotmail.nl

Reizen

-Corry Smeele

035-602 29 69

cj.smeele@casema.nl

- Tonny Hilhorst

035-602 57 03

tonnyhilhorst@hotmail.com

Evenementen

Gusta Borgts

035-601 38 48

gborgts@planet.nl

Website KBO SSB

Paul Sparnaaij

035-601 06 23

gon.paul@kpnmail.nl

Redactie SV

- John Biesaart

035-888 36 57

redactiesvkbo@icloud.com

- Gerrit Sloothaak

035-602 07 68

g.sloothaak@casema.nl

- Ria van Egdom

035-602 01 22

ria.van.egdom@casema.nl

Verspreiding SV

Piet Roest

035-602 09 30

rita.roest@ziggo.nl

VOA (vrijwillige)
Ouderenadviseur

Ria Roelants

035-887 85 63

riaroelants@live.nl

Postadres: KBO afdeling Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139, 3760 AC Soest
Banknummer: NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v. KBO Soest-Soesterberg-Baarn
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Pedicure- en VoetreflexPlus

Voor de juiste aandacht en zorg va

Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk

Voor de juiste aandacht en zorg
van uw en
voeten
PedicureVoetreflexPlus p

Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk

Voor de juiste aandacht en zorg van uw voeten

Voor de juiste aandacht en zorg van

Specialisaties:
• Cosmetische voetverzorging
• Diabetische voetverzorging
• Reumatische voetverzorging
• VoetreflexPlus therapie
Specialisaties:
Praktijk:
• Cosmetische voetverzorging
Wielewaal 44
Specialisaties:
P
Aangesloten
• Diabetische voetverzorging
3766 VC SOEST
Specialisaties:
Praktijk: bij:
Provoet,
brancheorganisatie
voor pedicures
•
Cosmetische
voetverzorging
W
•
Reumatische
voetverzorging
Tel.
06-51678292
• Cosmetische voetverzorging
Wielewaal
44
ProCert,
kwaliteitsregister
voor pedicures
•
Diabetische
voetverzorging
• VoetreflexPlus therapie3766 VC SOEST
Email: info@voetcarem3
• Diabetische voetverzorging
• Reumatische voetverzorging
T
• Reumatische voetverzorging
Tel. 06-51678292
• VoetreflexPlus therapie
E
• VoetreflexPlus therapie
Email: info@voetcaremarjolein.nl

Aangesloten bij:
Provoet, brancheorganisatie voor pedicures
bij:
ProCert, kwaliteitsregisterAangesloten
voor pedicures
Aangesloten bij:
Provoet, brancheorganisatie voor pedicures
Provoet, brancheorganisatie voor pedicures
ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures
ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures

Familiebedrijf sinds 1938.

* Uitvaartzorg op maat * Eigentijds *
* Persoonlijk * Vertrouwd *
Dag en nacht te bereiken:

035 - 601 30 86 • 0346 - 351 223
www.smorenburguitvaart.nl

