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UITNODIGING HARINGPARTY  
SOEST-BAARN 2014 
 
Soest, 20 mei 2014 
 
Beste leden en genodigden van de Soester  
Zakenkring, de Contactgroep Baarnse Bedrijven en 
Koninklijke Horeca Nederland afd. Baarn-Soest,   

 
Donderdag 12 juni is het zover! Soest en Baarn verheffen zich in de ban 
van de zilte geurvreugde, afkomstig van de jonge, vetgemeste haring. De 
maatjes zijn 'aangekomen' in Scheveningen, met voldoende vet op de 
graat. Zorgeloos en ongedwongen dartelden zij rond in de Noordzee; naar 
plankton happend; vervolgens "uit het vel", buikje kwijt, kop eraf en dan 
naar Soest om te worden gegeten door de bovengenoemde leden en 
genodigden. Tongstrelend, gehemelteverheffend met die tintelende 
nasmaak en de hunkering naar de volgende.  
 
Hoe de kwaliteit dit jaar zal zijn?  
Ga het ervaren bij de Haringparty Soest-Baarn 2014 op donderdag 12 juni. 
 

 
 

 
In verband met de organisatie een vriendelijk verzoek aan te melden 
voor dinsdag 10 juni. 
 
Net als bij de vorige 12 edities wordt ook dit jaar een Amerikaanse veiling 
gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan diverse 
maatschappelijke organisaties in Soest en Baarn; dit jaar o.a.: Vrienden 
Meander Ziekenhuis, restauratie orgel De Oude Kerk, Sherpa, 
Regenboogboom, Voedselbank Gooi & Omstreken, bewegingstoestel 
senioren Klarinet, Sportgala Soest, Jeugdtheaterschool Marmelijn Baarn, 
Asielzoekerscentrum Vliegbasis, Sinterklaasintochten Soest, Soesterberg, 
Baarn.  
Haringveilingmeester is Tineke Verburg, bekend als presentator van 
diverse radio- en televisieprogramma's en tevens als dagvoorzitter en 
trainer.  
Tineke zal u oproepen om veelvuldig en zoveel mogelijk te bieden, 
uiteraard ten behoeve van de eerder genoemde goede doelen. 
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UITVOERENDE  
ORGANISATIE 
 
BMO Soest 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
Henk van Asch 
Mobiel: 06-53402100  
henk@bmosoest.nl  
 
Paul Martens 
Mobiel: 06-51316381  
paul@bmosoest.nl  
 
KOPIJ VOOR DE 
VOLGENDE 
NIEUWSBRIEF? 
 
Stuur deze dan op naar 
paul@bmosoest.nl. We 
zullen tot plaatsing 
overgaan aan de hand 
van de beschikbare 
ruimte. Foto's graag in de 
hoogste resolutie 
aanleveren. 
 
Redactie: Paul Martens 
e.a.  
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Zoals gebruikelijk, zal het tonnetje Hollandse Nieuwe in bezit komen van 
die bieder die het bod uitbrengt dat het vooraf bepaalde eindbedrag 
bereikt. Er zullen tussendoor prachtige prijzen aan de bieders worden 
overhandigd. Wilt u ook prijzen ter beschikking stellen? Laat dit dan weten 
aan Paul Martens. 
 
De op naam gestelde biedingbordjes worden u bij de entree overhandigd. 
Per uitgebracht bod wordt € 50,- achteraf gefactureerd. Net als in 2013 
geldt: omdat in het verleden bedrijven wel naar de Haringparty kwamen 
maar geen bieding uitbrachten, is besloten dat als u zich aanmeldt, uw 
bedrijf vanzelf een factuur ontvangt van € 50,-. Zie dit als startbedrag van 
de veiling c.q. inschrijfgeld voor de Haringparty. Hierdoor gaat de veiling 
sneller en heeft u meer tijd om te netwerken en na afloop van de veiling te 
genieten van het door Hilton Royal Parc aangeboden ongetwijfeld opnieuw 
feestelijke en smakelijke buffet.  
 
RELEVANTE GEGEVENS 
Datum Donderdag 12 juni 2014 
Locatie  Hilton Royal Parc Soestduinen, 

Van Weerden Poelmanweg 4-6, Soestduinen 
Programma  17.00-18.00 uur: Ontvangst en aangeklede borrel 

  
18.00-18.10 uur: Welkom door Kees Wantenaar, voorzitter 
Soester Zakenkring en Joost van Kimmenaede, voorzitter 
Contactgroep Baarnse Bedrijven 

  18.10-19.30 uur: Veiling door Tineke Verburg 

  Tot circa 21.00 uur : Buffet, voor elk wat wils 

  Tijden onder voorbehoud. 
 

 
In verband met de organisatie een vriendelijk verzoek aan te melden 
voor disndag 10 juni. 
 
Graag tot ziens op donderdag 12 juni a.s. 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees Wantenaar, voorzitter Soester Zakenkring  
Joost van Kimmenaede, voorzitter Contactgroep Baarnse Bedrijven  
Guido Demmers, voorzitter Koninklijke Horeca Ned., afd. Baarn/Soest 
Frederieke Boomsma, General manager Hilton Royal Parc Soestduinen  
 
Graag uw visitekaartje meenemen. 
 
Eerdere begunstigde:  
2002 't Fierhuis Soest 
2003 De Vrienden van Daelhoven Soest 
2004 Stichting De Zonnebloem 
2005 Hospice De Luwte 
2006 Seniorenbus Soest e.o. 
2007 Sportvoorzieningen mindervaliden in Soest en 'De Zintuin' Baarn 
2008 Dierenbescherming Eemland en recreatiezaal verzorgingsinstelling 

'Schoonoord' in Baarn 
2009 Villa Forus, 1000 Dromen Dromen, Sinterklaasintocht Soest en 

jeugdwerk Soest en Baarn 
2010 Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel, Hertenkamp Maarschalksbos 

en Sinterklaasintocht Soest en enkele kleine projecten in Soest en 
Baarn  

Techniek: RETO  
 
 
 

mailto:paul@bmosoest.nl
http://www.zakelijksoest.nl/ledenlijst/258/hilton-royal-parc-soestduinen.html
http://www.reto.nl/
http://www.zakelijksoest.nl/aanmelden?event=43&id=94&code=ac3188bc40776df3fe1d12f81f2c06a290bd26ab


2011 Museum Oud Soest, Oranjecomit� Soest, Sinterklaasintochten, 
Sportgala, SBBS, Griftland College Alp d'HuZes, Eemland RTV 
digitaal, speeltuin Baarn en banken in het Baarse Bos 

2012 Moedige Moeders, Hospice De Luwte, Kinderboerderij Veenweide, 
Paltz- en Eemgeuzen, Kermis Sherpa, Project 'Je hoort erbij', 
Thomashuis Baarn, Zorgcentrum Groot Engendaal, Habitat Soest 
Bouwteam, Sportgala Soest, Sinterklaasintochten Soest, 
Soesterberg en Baarn. 

2013 Radio Soest, Voedselbank Soest-Baarn, Hospice De Luwte, 

RepairCaf�, Stichting Leergeld, Kinderboerderij Canton Baarn, 
Sportgala Soest, Sinterklaasintochten Soest, Soesterberg en Baarn. 

 
De Haringparty Soest-Baarn 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door:  
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