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Soester Zakenkring deelt uit aan diverse partijen; betrokkenen aan het woord

Geld Haringparty naar de goede doelen
De jaarlijkse Haringparty van 
de Soester Zakenkring (SZK) 
bracht ook dit jaar weer een 
recordbedrag van 21.150 
euro op. Vorige week zijn 
de organisaties getrakteerd 
op een lunch van de Soester 
Zakenkring en hebben zij een 
cheque ontvangen. De Soester 
Courant vroeg aan de orga-
nisaties wat zij met het geld 
doen en wat de directbetrok-
kenen daarvan merken.

Hospice de Luwte

Aan het woord: Marja van der Vorst, 
directeur van Hospice de Luwte.
 
Hoe vindt u het dat u geld heeft 
ontvangen?
‘Wij zijn heel erg blij met de gift van 
de SZK, niet alleen om het mooie 
bedrag maar minstens zoveel om 
het feit dat weer eens blijkt dat de 
Soester gemeente ons een warm hart 
toedraagt!’

Wat gaat u met dit geld doen?
‘In het hospice was grote behoefte 
aan een professionele afwasmachine. 
Wij hadden hier al een gift voor ge-
kregen van een inwoner van Soest 
maar hebben nu ook het ontbrekende 
bedrag en daar zijn we erg blij mee!’

Wat kunt u vertellen over het pro-
ject/doel?
‘In het hospice zijn op een dag veel 
mensen te vinden, er is dus vaak 
en veel afwas. In de relatief kleine 
woon-eetkeuken was het altijd rom-
melig met afwas op het aanrecht. Een 
normale afwasmachine doet er min-
stens twee uur over om de afwas op 
de juiste temperatuur te doen. Nu 
lukt dat in een paar minuten en is 
er veel meer rust in de gezamenlijke 
ruimte.’

Voor wie is dit bedoeld?
‘Dit komt iedereen in huis ten goede: 
gasten, familie en vrijwilligers.’

Wat merken zij van de donatie?
‘Er is minder “ruis” door een draai-
ende afwasmachine (die de hele dag 

aanstond!) en door de rommel die er 
de hele dag was.’

Groot Engendaal

Aan het woord: Karel van Geet, voor-
zitter Vrienden Stichting Zorgcentra.

Hoe vindt u het dat u geld heeft 
ontvangen?
‘Het is natuurlijk altijd prettig om 
een bedrag in ontvangst te mogen ne-
men, waarmee in dit geval weer iets 
aparts voor de bewoners van Groot 
Engendaal kan worden gedaan.’ 

Wat gaat u met dit geld doen?
‘Dat geld wordt voor verschillende 
aspecten benut, maar enkel en alleen 
voor de bewoners.’

Wat kunt u vertellen over het pro-
ject/doel?
‘Het is geen op zichzelf staand pro-
ject, maar er leven vele en diverse 
wensen. En het is alleen bedoeld voor 
de bewoners van Groot Engendaal.’

Wat merken zij van de donatie?
‘Dat wordt bekendgemaakt via de 
kabelkrant.’

Intocht Sint
Aan het woord: Tanja Hartman, Stich-
ting Sinterklaasintocht Soest.

Hoe vindt u het dat u geld heeft 
ontvangen?
‘Fantastisch natuurlijk; De Haring-
party is een enorme happening en 
daar hebben wij als Stichting Intocht 
Soest veel baat bij.’

Wat gaat u met dit geld doen?
‘Mede dankzij de bijdrage van de 

Haringparty is het voor ons ook 
dit jaar mogelijk weer een perfecte  
Sinterklaasintocht in Soest te orga-
niseren met voldoende Pieten en  
pepernoten. Duizenden mensen ge-
nieten van dit unieke moment!’

Wat kunt u vertellen over dit pro-
ject?
‘Inmiddels voor het zevende jaar op 
rij organiseren wij de Sinterklaasin-
tocht in Soest. Een solide basis voor 
de organisatie staat en ieder jaar 
proberen we weer iets nieuws toe 
te voegen. Elke keer staan wij weer 
verbaasd van die grote aantallen 
kinderen en volwassenen die op de 
Eng, maar ook zeker langs de route 
staan. Zowel bij Winkelpromenade 
Van Weedestraat als Hartje Zuid 
staat het bomvol!’

Voor wie is dit project bedoeld?
Voor alle kinderen en hun ouders, 
opa’s, oma’s enz. uit Soest en er ko-
men inmiddels zelfs mensen uit het 
Gooi en omstreken, omdat de aan-
komst met de helikopter natuurlijk 
elk jaar weer een spektakel is.’

Wat merken zij van de donatie?
‘Dankzij de donatie is er nog steeds 
een intocht in Soest; elk jaar is het 
weer een puzzel om voldoende geld 
bij elkaar te krijgen, zodat het goed 
en veilig georganiseerd kan worden. 
De kinderen merken eigenlijk heel 
erg weinig van deze donatie, maar 
dat is ook precies de bedoeling. Kin-
deren moeten het gevoel hebben dat 
Sinterklaas spontaan met zijn Pieten 
naar Soest komt en over “grotemen-
senzaken” zoals hoe dat allemaal  
betaald wordt, hoeven zij zich geluk-
kig niet druk te maken.’

Sportgale
Aan het woord: Leo Verver, bestuurslid 
Sportfederatie Soest.

Hoe vindt u het dat u geld heeft 
ontvangen?
‘Het Sportgala vindt het fantastisch 
dat de Soester Zakenkring, de organi-
sator van de Haringparty, het belang 
van sport inziet. Sport is een heel 
belangrijk bindmiddel in de samen-
leving. Met name voor de jeugd is 
sport vanuit opvoedkundig oogpunt 
erg belangrijk.’

Wat gaat u met dit geld doen?
‘Dat geld wordt besteed aan de or-
ganisatie van het Sportgala 2012 dat 
op 25 januari gehouden wordt. Een 
van de prijzen zal ernaar vernoemd 
worden: De Haringparty Trofee.’

Wat kunt u vertellen over het pro-
ject/doel?

‘Het Sportgala is een groot evene-
ment waarbij de volgende prijzen te 
verdien zijn: Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Sporttalent en Sportvrij-
williger van 2012.’

Voor wie is dit project bedoeld?
‘Dit project is bedoeld voor ieder-
een binnen de gemeente Soest die 
sport een warm hart toedraagt. Of 
je nu zelf sport of een enthousiast 
supporter bent.’

Wat merken zij van de donatie? 
‘Behalve dat de organisatie het Sport-
gala kan bijwonen zullen ze ervaren 
dat hun bijdrage heel goed besteed 
is. Het is een van de leukste evene-
menten binnen Soest.’

Activiteitenclub
Aan het woord: Marjolein Hasenbos, 
Stichting Balans. 

Hoe vindt u het dat u geld heeft 
ontvangen?
‘Een bevriende  ondernemer heeft de 
Activiteiten Club Soest onder de aan-
dacht gebracht van de Haringparty. 
Ik vind het natuurlijk geweldig dat ik 
geld heb gekregen, omdat we bij Ba-
lans wel subsidie krijgen voor het or-
ganiseren van activiteiten, voor pro-
fessionele uren dus, maar niet voor 
andere dingen.’

Wat gaat u met dit geld doen?
‘Nu kunnen we behalve een kopje 
thee of koffie met elkaar drinken 
ook materialen kopen om een acti-
viteit te doen. We gaan met het geld 
waarschijnlijk ook een bankje kopen 
om lekker op te zitten en wat keu-
kenspullen voor de vrijwilligers die 
tweemaal per week koken.’

Wat kunt u vertellen over het pro-
ject/doel?
‘De Activiteiten Club Soest is een in-
loopactiviteit voor mensen met een 
psychische beperking.’

Wat merken zij van de donatie? 
‘De meeste deelnemers hebben het 
goede nieuws al gehoord, natuurlijk 
denken ze mee over een goede be-
steding. Ze zijn blij met de mogelijk-
heden die het geld biedt, omdat de 
meesten van hen niet kunnen deel-
nemen aan reguliere activiteiten, in 
verband met hun gezondheid of in 
verband met hun inkomenssituatie.’

Waterscouting

Aan het woord: Xander van Bosneek, 
waterscouting Paltz- en Eemgeuzen. 

Hoe vindt u het dat u geld heeft 
ontvangen?
‘Heel positief en bijzonder dat in 
deze tijd nog zo’n mooi bedrag ver-
deeld kan worden.’

Wat gaat u met dit geld doen?
‘Onze sleepboot Ploetergeus verder 
reviseren en opknappen.’

Wat kunt u vertellen over het pro-
ject/doel?
‘De sleper is begin dit jaar tot zin-
ken gebracht en het reviseren van 
de motor en  de gehele vervanging 
van de elektrische installatie is een 
forse kostenpost. We kunnen dit nu 
goed afronden.’

Voor wie is dit project bedoeld?
‘De sleper is van en voor alle leden 
van onze groep.’

Wat merken zij van de donatie?
‘Naast veiligheid op het water, 
brengt de sleper onze boten en le-
den overal naartoe. De sleper is een 
“must” voor ons.’

Naast bovenstaande projecten ont-
vingen Moedige Moeders Soest, Sin-
terklaasintocht Soesterberg, Sherpa, 
Thomashuis Baarn, Kinderboerderij de 
Veenweide en Sinterklaasintocht Baarn 
een bedrag van de Soester Zakenkring.

Film in Artishock, duurzaamheidsroute en meer
Een week vol Duurzame Dagen
De Duurzame Dagen gaan vrij-
dag van start in de gemeente. 
Een week lang zijn er diverse ac-
tiviteiten te doen die alles te ma-
ken hebben met duurzaamheid. 
Diverse Soester organisaties, de 
gemeente en inwoners van Soest 
doen hier aan mee. 

Vrijdag wordt het spits afgebeten 
met een duurzaamheidsdebat in  
Artishock. Tijdens Salon van de 
Wijsbegeerte staat de vraag: ‘Hoe 
duurzaam is onze economie?’ cen-
traal. Onder leiding van Wim de 
Kam gaan mensen met elkaar in 
gesprek en filosoferen over duur-
zaamheid. Aanmelden hiervoor kan 
bij Kees Waagmeester, via tel. 035-
6024951. De toegangsprijs bedraagt 
€ 7,50/6,00.  
Op zaterdag kunnen automobilisten 
tussen 10:00 en 12:00 uur bij de 
tankstations in Soest en Soesterberg 
hun banden oppompen. Bij een aan-

tal benzinestations wordt hier tij-
dens de Duurzame Dagen geen geld 
voor gevraagd.

Duurzaamheidsroute
Op zaterdagmiddag is iedereen tus-
sen 14:00 en 16:00 uur welkom om 
bij deelnemers aan de route energie-
besparende tips te krijgen. De deel-
nemers zijn te vinden op www.soest.
nl/duurzamedagen.
Op zondag vertoont Artishock de 

film ‘Waste Land’. De Soester Henk 
Groenesteijn verzorgt voor aanvang 
van de film een korte inleiding en 
na afloop van de vertoning beant-
woordt hij vragen. De toegangsprijs 
voor deze film is € 4,50. De film 
begint om 20:15 uur. De inleiding 
start om 19:30 uur. 

Ledverlichting
Op dinsdag staart de workshop led-
verlichting in de Kwekerij op het 
programma. In twee uur leren be-
zoekers alles over ledverlichting. 
Aanmelden kan via info@ledlamp- 
adviseur.nl.
In Kringloopcentrum Spullenhulp is 
er tijdens de Duurzame Dagen iedere 
dag een speciale tweedehands- en 
cadeautjesmarkt. Tot slot worden in-
woners uitgedaagd om energietips 
te bedenken en deze door te geven. 
Hierbij maken deelnemers kans op 
een verrassing. De spelregels zijn te 
lezen op www.soest.nl. 

 z De film Waste Land gaat over de 
grootste vuilnisbelt in de wereld.

Bij Golfvereniging Soestduinen

Kennismaken met
Glow Golf op toernooi

Bij Golfvereniging Soestduinen 
vindt zaterdag een Glow Golf 
Jeugdtoernooi plaats. 

Glow Golf is hetzelfde als ‘ge-
woon’ golf, maar dan in het don-
ker. Er wordt dan ook gespeeld 
met lichtgevende ballen in plaats 
van met de reguliere balletjes. 
Het toernooi start om 17:30 uur 
met een diner. Aansluitend gaan 
de deelnemers hun golfkwalitei-

ten laten zien in het donker. Aan-
melden kan via jeugd@golfvereni-
gingsoestduinen.nl.
Op zondag vindt er een kennisma-
kingsdag plaats bij de golfvereni-
ging, die gevestigd is achter het 
Hilton Royal Parc Soestduinen. In 
twee uurtjes leren bezoekers het 
spel golf, waarbij zij alle aspec-
ten van het spelletje krijgen uit-
gelegd en ze het zelf ook mogen 
proberen.

Biologische kip
930 gram

Plofkip
2.350
gram

Het best bewaarde supermarktgeheim
95% van alle kip in de 
supermarkt is plofkip.
Zo’n dier kan soms

nauwelijks meer lopen.

www.wakkerdier.nl


