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Kort nieuws

Recordaantal aanmeldingen voor jaarlijkse nieuwjaarsreceptie Soester Zakenkring

‘Geloof in een gezamenlijke toekomst’

Amivedi
Vermist:

‣ Kater, gecastreerd, Britse korthaar, 
bruin, chocolat kat, stevig, lief en 
aanhankelijk, chip, naam Baloe, 
Eekhoornnest/Birkhoven;
‣ Kater, gecastreerd, Europese 
korthaar of huiskat, zwart met wit, 
halsband met penning en tel., chip, 
naam Jip, 2 jaar, Scalmeyerpad;
‣ Poes, gesteriliseerd, Europese 
korthaar of huiskat, schildpad met 
wit, chip, Missy, 4 jaar, Amersfoor-
sestraat/bosgebied Soesterberg/
Amersfoort.

Informatie: Netty Meijeren, tel. 
088-0064675, www.amivedi.nl of 
soest@amivedi.com. 

Textiel, duurzaamheid, creativiteit en mensen verbinden

3.000 euro voor atelier Reflavour
Textielatelier Reflavour heeft 
3.000 euro ontvangen van de 
Rabobank Soest Baarn Eemnes. 
Vrijdag reikten twee medewer-
kers van de bank de cheque uit. 

Textielatelier Reflavour is opge-
richt door vier vrouwen die tex-
tiel, duurzaamheid, creativiteit en 
mensen willen verbinden. Vanuit 
die gedachten hebben Saskia Bos-
ma (modeontwerpster), Judi Gor 
(kunstenares), Marjolein Hasenbos 
(coach) en Anita Vreugdenhil (cul-
tuurconsulent) het textielatelier Re-
flavour opgericht. Al snel is er een 
samenwerking met Kringloopcen-
trum Spullenhulp, waar Reflavour 

haar kleding mag uitzoeken.
Inmiddels werken zes mensen elke 
vrijdag in het textielatelier om van 
tweedehandskleding nieuwe kle-
ding te maken. Ook kunstenares 
Ilse Blommestein heeft zich bij Re-
flavour aangesloten. Zij ontwerpt 
nieuwe prints. Toen de stichting 
Bikkel het Textielatelier benaderde 
om in de pop-up store de Bikkelstore 
intrek te nemen, greep Reflavour die 
kans meteen aan. De Bikkelstore is 
een winkel waarin een selectie van 
voornamelijk tweedehands meubels 
en kleding een nieuwe uitstraling en 
kans krijgen. De Rabobank onder-
steunt het initiatief, vandaar dat het 
vrijdag de cheque uitreikte. 

De wereld van
operette in 

Soester Kring
De Soester Kring besteedt op 
woensdag 22 januari aandacht 
aan operette. Soester Paul Spar-
naaij is uitgenodigd om over dit 
onderwerp een lezing te verzor-
gen. Sparnaaij verzorgt al 23 
jaar voor Radio Soest het pro-
gramma ‘Operetteland’. Hij zal 
meer informatie geven over het 
onstaan van operette en het ver-
haal erachter uitleggen. Daar-
door is het voor de luisteraar 
makkelijker om een vertaalslag 
te maken. Operettes worden 
ook wel omschreven als muzi-
kale sprookjes die niet alleen 
een lach op de mond toveren, 
maar waarbij ook een traan van 
medeleven valt. De bijeenkomst 
begint volgende week om 10:00 
uur en vindt plaats in de Rem-
brandtkapel. De toegangsprijs 
bedraagt € 5,00. Dit is inclusief 
een kopje koffie/thee. Meer info 
op www.desoesterkring.nl. 

‣ Expositie
In het Hilton Royal Parc Soestduinen 
is tot en met 9 februari te expositie 
van Marja Ormeling te bewonderen. 
‘Kleuren, vormen en beweging breng 
ik laag over laag aan. Tot er een sa-
menspel in harmonie ontstaat,’ zo 
omschrijft Ormeling haar expositie 
die als thema meekreeg: ‘Oerwoud- 
ervaring in abstracte vorm weerge-
geven’. Ormeling: ‘Het zijn verhalen 
van mijn verblijf in het oerwoud’. 

‣ Netwerken
Soest Netwerkt komt op donderdag 
16 januari bij elkaar om vooruit te 
blikken op een nieuw jaar. Proosten, 
vooruitblikken en netwerken is dan 
ook het motto van de bijeenkomst 
die plaatsvindt in de Party Factory 
aan de Albert Cuyplaan. Voorzitter 
van Soest Netwerkt Annemiek Ra-
maekers maakt de plannen voor het 
nieuwe jaar bekend. De bijeenkomst 
begint om 19:00 uur. De toegang tot 
de bijeenkomst is gratis voor vrien-
den van Soest Netwerkt. Andere be-
langstellenden betalen € 15,00. Aan-
melden via www.soestnetwerkt.nl. 

30.000ste bezoeker op Paleis Soestdijk

Tentoonstelling verlengd
De tentoonstelling ‘Op Soestdijk 
- 200 jaar koninkrijk’ is wegens 
succes verlengd. Vele bezoekers 
zagen al het verhaal van twee 
eeuwen monarchie in het paleis. 
Afgelopen weekend werd zelfs de 
30.000ste bezoeker verwelkomd.

De tentoonstelling zou eigenlijk lo-
pen tot maandag 13 januari, maar 
is nu nog te bezichtigen tot en met 

30 maart. Sinds de opening van de 
expositie in september vorig jaar 
heeft het paleis veel bezoekers ge-
trokken. De familie Veenstra was de 
30.000ste bezoeker. De familie werd 
feestelijk ontvangen op het bordes 
en kreeg uit handen van Raymond 
Borsboom, directeur Cultureel Orga-
nisatiebureau Artifex, een bos bloe-
men en een koninklijke tas met in-
houd cadeau. 

Met hart en ziel
‘Met hart en ziel’, dat is het thema 
waarmee een groep mensen crea-
tief aan de slag is gegaan. Dit voor 
het project ‘geloven met je handen’. 
De 25 deelnemers hebben diverse 
kunstwerken gemaakt van onder 
andere speksteen, wol, zijde, mo-
zaïek, acrylverf en houtskool. Het 
resultaat is te zien in een expositie 
in de Emmakerk. Deze is tot 2 maart 
elke zondag na de kerkdienst te be-
zichtigen. 

Drumstel-cheque
Jongeren van de Dienst Vrije Tijd 
van ’s Heeren Loo Arkemeyde heb-
ben op de nieuwjaarsreceptie van de 
instelling een cheque ontvangen van 
500 euro. Een deel van het bedrag 
is uitgegeven aan een drumstel. De 
jongeren van de Dienst Vrije Tijd 
kunnen door het geldbedrag leren 
drummen. Op Arkemeyde krijgen 
jongeren met een licht verstande-
lijke beperking begeleiding. Ze wo-
nen er en gaan naar school. 

Wijsheid in emoties
centraal bij lezing
Vajra Vidya
Samen met stichting Tara Bodong 
houdt het meditatiecentrum Vajra 
Vidya een lezing over ‘Wijsheid 
in emoties’. Het thema is: wat het 
boeddhisme de bezoeker kan leren 
over de wijze waarop zij omgaan 
met heftige emoties en pijnlijke ge-
voelens. De lezing wordt gegeven 
door Geshe Pema Dorjee. Dorjee 
is, na de Chinese invasie in Tibet, 
via Nepal naar India gevlucht. Hij 
is nauw verbonden met de Dalai 
Lama en reist de wereld rond om 
workshops en lezingen te geven over 
onder andere het boeddhisme. 
Vajra Vidya is een boeddhistisch 
centrum waar mensen door stu-
die, meditatie en inspiratiebijeen-
komsten kennis kunnen maken met 
zienswijzen en praktijken die het 
geestelijk welzijn kunnen bevorde-
ren. De lezing van zondag begint om 
15:00 uur. Het centrum is te vinden 
aan de Birkstraat 95-20. Deelname 
kost € 10,00. Aanmelden via tel. 
035-6026262 of nalanda@ziggo.nl.

‘De Soester ondernemers zijn 
de motor van de economie. Als 
de ondernemers het goed doen, 
komt de rest vanzelf.’ Die woor-
den sprak voorzitter van de Soes-
ter Zakenkring, Kees Wantenaar, 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
vrijdag in restaurant de Soester 
Duinen uit. In het bijzijn van een 
recordaantal mensen, prees de 
voorzitter de samenwerking met 
de gemeente, maar sprak hij ook 
een aantal wensen uit.

Voor Wantenaar was het de eerste 
keer dat hij in zijn rol al voorzitter 
van de Soester Zakenkring (SZK) zo-
veel mensen toesprak. ‘Velen van u 
zien een nieuw gezicht voor u staan 
en mogelijk bent u nieuwsgierig 
naar wat dat voor de Soester on-
dernemers en de plaats Soest gaat 
betekenen. Een belangrijke ambitie 
is verbinden, ‘de boel bij elkaar hou-
den. Ik geloof heel erg in een geza-
menlijke toekomst waarin mensen 
zich kunnen ontplooien en ontwik-
kelen.’
Dat samenwerking daarin een sleu-
telwoord is, bleek verder uit de toe-
spraak van Wantenaar. Die sprak de 
wens uit aan het adres van de ge-
meente dat er meer gezocht moet 
worden naar samenwerking met re-
gionale partners. ‘Als de gemeente 
het voortouw neemt, dan volgen wij 
vanzelf. Meer samenwerking zal op 
den duur leiden tot minder kosten.’ 
Wantenaar wees ook op de uitda-
ging die de ondernemers en de ge-
meente te wachten staat met het oog 
op het gebruik van bedrijfsruimtes, 
kantoren en winkelgebieden. ‘Door-

 z Kees Wantenaar (staand, rechts), spreekt voor het eerst als voorzitter van 
de Soester Zakenkring de ondernemers en het gemeentebestuur toe. De Soester 
prees de samenwerking met de gemeente, maar hij had ook enkele wensen.

 z Op het programma van de nieuwjaarsreceptie stond niet alleen drinken en 
eten, maar ook boogschieten en een pedicure-behandeling. 
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dat we steeds meer digitaal gaan 
werken, zullen kantoren flexibel 
ingericht moeten worden en moet 
er gezocht worden naar bedrijven 
die in Soest willen produceren.’
Volgens de voorzitter zou dit leiden 
tot meer werkgelegenheid. Tevens 
zou dit de leegstand van bedrijfs-
panden tegengaan. Ook het bevor-
deren van toerisme en recreatie in 
Soest stond op het wensenlijstje van 
Wantenaar. 

Soest-Zuid
De voorzitter had in zijn nieuwjaars- 
toespraak ook nog aandacht voor 
het winkelcentrum in Soest-Zuid. 
‘Het bestuur van Winkelcentrum 
Soest-Zuid ziet zeer graag dat er in 

2014 hun gebied, net als de fraai op-
geknapte Winkelpromenade Soest-
dijk, gerevitaliseerd wordt.’ Wante-
naar richtte zich met die uitspraak 
voornamelijk op de aanwezige po-
litici, die binnenkort starten met 
hun verkiezingscampagne en het 
opknappen van het winkelgebied in 
hun programma kunnen opnemen.
Tot slot sprak Wantenaar het ver-
moeden uit dat ‘als alles gaat zoals 
we nu verwachten zal de bedrijvig-
heid wel weer op gang komen en 
moeten we uitgaan van een flexibe-
le arbeidsmarkt.’ Burgemeester Rob 
Metz kreeg aansluitend het woord. 
De burgervader prees net als Wan-
tenaar de samenwerking met het za-
kelijke leven. 

‘We moeten dit jaar wederom samen 
willen optrekken om onze krachten 
te bundelen. Op die manier profi-
teren we immers samen van het 
resultaat. Hoewel er sprake is van 
een licht gegroeid consumentenver-

trouwen en een kleine daling van 
de werkeloosheid, blijven we elkaar 
uiteraard nodig hebben.’
Na de toespraken was het tijd voor 
de vele mannen en enkele vrouwen 
om zich te goed te doen aan de vele 
lekkernijen die de restauranteige-
naars van De Soester Duinen klaar 
hadden staan. Daarnaast waren er 
diverse activiteiten zoals boogschie-
ten, een kaasproeverij en een pe-
dicure-behandeling. Dat vooral het 
eten en drinken in de smaak viel 
blijkt wel uit het blauwe kadertje. 
Hierin staat wat er zoal op een za-
kelijke avond als de nieuwjaarsre-
ceptie van de SZK genuttigd wordt.

Eten en drinken
‣ 200 stokjes yakitori
‣ 10 kilo runderstoofschotel
‣ 400 st. bittergarnituur
‣ 4 kilo koffiebonen
‣ 320 liter bier
‣ 100 flessen wijn
‣ 9 liter glühwein
‣ 70 liter jus d’orange
‣ 30 flessen prosecco


