
Mei 2015 www.soestnetwerkt.nl voor vragen of meer info ellen@soestnetwerkt.nl 

 
 

 
Zwoele zomeravond aan de 
Eem 

Netwerk BBQ Soest Netwerkt op 23 juni 2015 
in de Kleine Melm in Soest 
 
Never change a winning team!  
Is een gevleugelde uitspraak. Dat geldt ook 
voor de inmiddels bijna traditionele 
zomerse barbecue die Soest Netwerkt 
organiseert. Nu alweer voor de derde 
achtereenvolgende keer in de Kleine Melm 
(www.kleinemelm.nl)  in Soest.  
 
De vorige twee keer hadden we uitstekend 
weer. Laten we hopen dat dit nu ook weer 
het geval is. De Kleine Melm is een prachtige 
plek aan de Eem. Ben je nog niet eerder 
geweest, dan is dit zeker een aanrader! 
Overigens wordt de locatie wederom ter 
beschikking gesteld door Stan Uyland. 
Waarvoor dank! 

 
 
Graag nodigen wij iedere ondernemer uit 
die graag wil komen netwerken, en in het 
bijzonder de vrienden van Soest Netwerkt, 
maar zeker ook andere belangstellenden uit 
de Linkedin groep en/of uit het Soester 
(zaken)leven om zich aan te melden.  
 
Het programma  
 
Vanaf 18.00 uur: ontvangst en inloop 
(netwerken, inspiratie, elkaar ontmoeten) 
Vanaf 18.30 uur: gaat de barbecue aan. Ook 
dit jaar verzorgt Café Centraal de catering. 
Einde: rond 22.00 uur 

 
Wij bieden een ongedwongen avond, 
waarbij veel ruimte is voor netwerken, 
(bij)praten en het opdoen van nieuwe 
contacten. Dus vergeet niet je visitekaartjes 
mee te nemen! 
 
Nog meer!?! 
Live- muziek door de Soester 
poptroubadour Arnoud Kas 
http://www.poptroubadour.nl en 
stoelmassages door Eke ’t Mannetje  zullen 
de ontspanning op deze avond verder 
inkleuren. Een mooie omgeving, lekker eten 
en een goed gezelschap!  
 

 
 
 
Vriend van Soest Netwerkt 
Voor vrienden van de stichting is de avond 
gratis. Netwerken op een mooie locatie met 
heerlijk eten in het gezelschap van Soester 
Ondernemers, wie wil dat nu niet?!  
Neem je vrienden & kennissen mee! 
Wanneer zij voorafgaand aan de BBQ vriend 
worden van de stichting, profiteren zij ook 
van het lidmaatschap voor de rest van het 
jaar! Voor meer info mail 
ellen@soestnetwerkt.nl 
 
Soest Netwerkt 
Soest Netwerkt is een netwerkorganisatie 
voor Zp’ s in Soest. Onze vrienden spreekt 
het aan om andere zelfstandige 
ondernemers  in Soest te leren kennen om 
elkaar te inspireren, kennis te delen en 
mogelijk samen te werken. Vriend worden 
kan hier: 
http://www.soestnetwerkt.nl/vriend-
worden/ 
 
Graag tot ziens op 23 juni! 
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