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Manager Anne Breemer: ‘We zijn supertrots op deze award’

Stayokay beste hostel van Nederland
Stayokay Soest is uitgeroepen tot 
beste hostel van Nederland. Vrij-
dag ontving manager van het hos-
tel aan de Bosstraat Anne Breemer 
de Zoover-award. Het is de twee-
de keer op rij dat Stayokay Soest 
de award weet te winnen. ‘We 
zijn er supertrots op,’ vertelt ma-
nager Anne Breemer.

De Zoover Awards zijn in het leven 
geroepen om erkenning te geven 
aan zeer goed presterende vakan-
tie-accommodaties in Nederland en 
daarbuiten. In Nederland zijn meer 
dan 7500 accommodaties gewaar-
deerd op Zoover door Nederlandse 
consumenten.
‘Ons hostel is bij de bezoekers van 
Zoover heel populair. Met het oog 
op de hostels in grote steden waar 
veel hostels zitten en de 25 Stay- 
okaylocaties, mogen we er met recht 
trots op zijn dat mensen ons hostel 
als beste beschouwen,’ zegt Bree-
mer.
Op www.zoover.nl kunnen bezoe-
kers een beoordeling geven aan een 
door hen bezochte accommodatie. 
Stayokay Soest krijgt positieve reac-
ties en behaalt hoge cijfers, meestal 
een 9 of een 10. 
Breemer: ‘Mensen waarderen de in-
ternationale en gastvrije ontvangst, 
de service en het personeel.’

Verbouwing
Volgens de manager draagt de ver-
bouwing van het hostel ook mee aan 
de positieve beoordelingen van be-
zoekers. 
‘Dat telt zeker mee. We zijn hip, 
modern en eigentijds. We ademen 
een andere sfeer uit dan hotels. Wij 

Aanmelden
Haringparty SZK

Leden van de Soester Zaken-
kring kunnen zich nu aanmel-
den voor de Haringparty. Deze 
vindt plaats op woensdag 10 
juni in het Hilton Royal Parc 
Soestduinen. Uiteraard wordt 
ook dit jaar een Amerikaanse 
veiling gehouden waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan 
diverse maatschappelijke orga-
nisaties in Soest en Baarn waar-
onder de Voedselbank Soest, 
Stichting Aangepast Vervoer 
Amerpoort, Wiekslag Smits-
veen, en Cabrio. Veiligmeesters 
zijn burgemeesters Rob Metz en 
Mark Roëll (Baarn). Meer info 
en aanmelden (voor 8 juni) via  
www.zakelijksoest.nl. 

Open dagen speciaal voor senioren

Demonstratie tablet en
smartphone bij Optie1

Bij Optie1 aan de Van Wee-
destraat vindt er vandaag en 
zaterdag een demonstratie 
plaats van de makkelijkste 
Smartphone, Tablet en com-
puters voor senioren. ‘Maak 
kennis met de SimTab, Sim-
Phone en SimPC tijdens de 
Open Dagen op 20 en 23 mei.’

Internet is niet meer weg te den-
ken. Of het nu voor ons plezier 
is of uit noodzaak, bijna ieder-
een maakt er gebruik van. Maar 
lang niet voor iedereen is het 
gebruik van alle digitale midde-
len en mogelijkheden even van-
zelfsprekend. Voor deze mensen 
biedt SIM uitkomst. 
Met een uniek concept dat be-
staat uit makkelijk bedienbare 
computers, tablets en smartp-
hones en vergaande ondersteu-
ning maakt SIM het internet voor 
bijna iedereen toegankelijk. 
De SimPC, SimPhone en SimTab 
zijn in deze regio exclusief ver-
krijgbaar bij Optie1 in Soest aan 
de Van Weedestraat.  
‘Tablets, smartphones en compu-
ters zijn inmiddels helemaal in-
geburgerd. Vreemd genoeg staat 
de ontwikkeling van dergelijke 
apparaten voor senioren nog 
in de kinderschoenen,’ vertelt 
Christiaan Veldhuizen, eigenaar 

van Optie1. Hoe zorg je ervoor 
dat alles eenvoudig te bedienen 
en goed leesbaar is? Wie helpt 
de gebruiker op weg en is be-
schikbaar voor vragen over het 
gebruik of als iets een keer niet 
lukt? 
Veldhuizen: ‘Het lijkt erop dat 
de grote elektronicafabrikanten 
senioren over het hoofd zien. 
Daarom biedt SIM met een uniek 
concept van gebruiksvriende- 
lijke apparatuur en vergaande 
ondersteuning de oplossing. Eén 
jaar volledige hulp en assistentie 
bij gebruik is altijd bij aanschaf-
prijs van een SimTab, SimPho-
ne of SimPC inbegrepen. Zo kan  
iedereen in zijn eigen tempo  
digitaal vaardig worden. En als 
het nodig is neemt SIM de ta-
blet, smartphone of computer 
op afstand over zodat ze bijna 
altijd de juiste hulp kan bieden. 
De diensten van SIM sluiten  
helemaal aan bij onze visie op 
kwaliteit, service en deskundig 
advies,’ besluit Christiaan Veld-
huizen.
Op woensdag 20 en zaterdag 23 
mei aanstaande is SIM bij Optie1 
in Soest aanwezig om alle moge-
lijkheden te demonstreren. 
Belangstellenden zijn vanaf 
09:30 uur van harte welkom in 
de Van Weedestraat 4.

Ludieke actie Visplaza Roel Hopman en Fish Bert Blokhuis 

Visspecialisten zoeken bemanning
Visplaza Roel Hopman en Fish 
Bert Blokhuis zoeken bemanning 
voor de Haringrace op maandag 
8 juni in Spakenburg. Beide vis-
specialisten bemannen allebei 
een botter en  zoeken voor elke 
botter tien bemanningsleden.

Deze Haringrace vindt plaats met 
klassieke botters en wordt gehou-
den op de voormalige Zuiderzee.  
Iedereen die in mei een aankoop doet 
bij Visplaza Roel Hopman en Fish 
Bert Blokhuis (standplaats vrijdag 
bij de Boni) krijgt een Haringrace 
Kanskaart. Door deze in te vullen 
dingt men mee naar één van de 
tien deelnamebewijzen. ‘We willen 

de komst van de Hollandse Nieuwe, 
op woensdag 10 juni, extra feeste-
lijk maken. Samen met nog acht 
collega-visspecialisten organiseren 
we daarom op maandag 8 juni deze 
Haringrace,’ zeggen Roel Hopman 
en Bert Blokhuis.

Zeilervaring 
Deelnemers hoeven geen zeilerva-
ring te hebben want vanzelfspre-
kend is een ervaren kapitein on-
derdeel van de bemanning. 
De Haringrace start om 17:00 uur 
in het Schippershuis in Spakenburg 
met een uitgebreid visbuffet. Om 
18:00 uur is het tijd voor het Pala-
ver, het voorstellen van de beman-

ningen. Rond 18:30 uur zetten de 
botters koers naar de startlijn, waar 
om klokslag 19:00 uur het startsein 
klinkt. De finish van de botterrace 
is rond 20:30 uur. Om 21: 00 uur 
wordt de winnaar gehuldigd en kun-
nen alle deelnemers naborrelen en 
napraten.

Winnaars
Tot en met 26 mei kunnen klanten 
van Visplaza Roel Hopman en Fish 
Bert Blokhuis hun Haringrace Kans-
kaarten inleveren, op woensdag 27 
mei worden de 10 winnaars getrok-
ken en is de samenstelling van de 
botters bekend. De winnaars ontvan-
gen persoonlijk bericht.

Visplaza viert 10-jarig bestaan

Nieuw online en
interactief
evenement KvK
Het eerste Online StartersEvent van 
de Kamer van Koophandel vindt 
plaats op donderdag 28 mei van 
10:00 uur tot 22:00 uur. Iedereen met 
plannen voor een eigen bedrijf kan 
vanaf de computer, tablet of smart-
phone deelnemen aan webinars,  
online presentaties en Hangouts. Vra-
gen kunnen direct per telefoon, chat 
of Twitter aan experts van de KvK 
worden gesteld. Gedurende de hele 
dag zijn er video’s on demand te be-
kijken met tips en inspirerende voor-
beelden van andere ondernemers. Zo 
zijn er filmpjes beschikbaar met de 
10 stappen voor het starten van een 
eigen bedrijf en diverse online pre-
sentaties. Het Online StartersEvent is 
gratis toegankelijk via kvk.nl/starten 
en biedt informatie en inspiratie aan 
startende ondernemers. 

Deze maand is het feest bij de 
visspecialist aan de Van Weede- 
straat. Visplaza Roel Hopman 
viert met zijn team het tienjarig 
jubileum. 

Een heuglijk feit dat graag met de 
klanten gedeeld wordt. 
Indertijd heeft Roel samen met zijn 
vrouw Hilda de viswinkel overge-
nomen en startte toen als franchise-
ondernemer van het Visgilde.
Vijf jaar geleden is de winkel  aan 
de Van Weedestraat grondig ver-
bouwd en zijn ze verdergegaan on-
der de naam Visplaza, een naam 
die nog meer de lading dekt, aan-
gezien het assortiment zeer uitge-
breid is en voldoet aan de hoogste 
kwaliteit. 

Restyling
Binnenkort zal het lunchgedeelte 
van de visspeciaalzaak een resty-
ling krijgen, zodat de klanten meer 
privacy hebben als ze even rustig 
willen genieten van hun maaltijd. 
De komende tien dagen zijn er 

speciale aanbiedingen voor het 
symbolische bedrag van 10 euro 

en krijgen klanten een smakelijk 
cadeautje.

zijn informeler en hebben een goede 
naam gekregen en dat komt mede 
dankzij de verbouwing.’ Maar dat 
is niet het enige. Persoonlijke aan-
dacht staat bij Breemer en het per-
soneel hoog in het vaandel. Dat is de 
kracht van Stayokay Soest en geldt 
voor de gezinnen die in het hostel 
verblijven, groepen die er vertoe-
ven en organisaties die gebruikma-
ken van de mogelijkheid om zalen 
te huren.
‘Het persoonlijk contact vinden wij 
heel belangrijk. We zorgen ervoor 
dat alles goed verloopt en houden 
het goed in de gaten. Dat begint 

al bij de besprekingen vooraf. Een 
groep die bij ons verblijft vraagt veel 
begeleiding en aandacht. Daar ma-
ken we een draaiboek voor en ge-
ven we veel aandacht aan. Het gezin 
krijgt van ons één-op-één aandacht. 
We geven de gasten tips en vertel-
len welke mogelijkheden er allemaal 
zijn. Vergeet ook zeker niet onze ta-
rieven. We zijn een goed alternatief 
voor dure hotels.’

Locatie
Daarnaast het bedrijfsleven kan 
terecht bij het hostel. ‘We hebben 
goede zalen waarbij de mensen de  

natuur inkijken. De persoonlijke 
aandacht staat hier ook voorop.’ 
Tot slot is de locatie ideaal. 
‘Binnen enkele minuten bevinden de 
gasten zich in de Soester Duinen. 
Op 5 kilometer afstand ligt de die-
rentuin en bij de vaders en zonen is 
het Nationaal Militair Museum een 
populair uitstapje.’ 
Vrijdag ontving Anne Breemer uit 
handen van Marthijn Tabak, marke-
tingmanager van Zoover, de award. 
Dit werd met het hele team gevierd. 
Breemer had bij Top’s Edelgebak 
een speciale taart laten maken en de 
champagne ontbrak uiteraard niet.

 z Stayokay Soest is het beste hostel van Nederland. Vrijdag kreeg manager van het hostel Anne Breemer (eerste rij, derde 
van links) de award uitgereikt door Marthijn Tabak (eerste links), marketingmanager van Zoover.

E-bike opstapdag Profile
Profile Soest houdt op maandag 
25 mei (tweede pinksterdag) een 
e-bike opstapdag bij Nijhof  aan 
de Minervaweg in Baarn.

Tussen 11:00 en 18:00 uur is op het 
parkeerterrein een uitgebreid test-
parkoers uitgezet, waar bezoekers 

diverse merken en typen kunnen uit-
proberen. Voor de kinderen staat er 
een luchtkussen.
Profile Soest heeft maandag diverse 
aanbiedingen in petto, zowel voor 
degenen die een elektrische fiets 
willen kopen als voor hen die er 
een willen leasen, want dat kan ook.


