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In de eerste weken van het jaar

zijn er heel wat nieuwjaarsbijeen-

komsten, maar welke je echt niet

mag missen in Soest, is de jaar-

lijkse nieuwjaarsreceptie van de

Soester Zakenkring. Ruim 250 on-

dernemers uit Soest en Soesterberg

komen samen in restaurant De

Soester Duinen om te toosten op

het nieuwe jaar. Een opkomst om

trots op te zijn, vinden Kees Wan-
tenaar, Jan Erik van der Wolf,
Paul Martens en Henk van Asch
van de Zakenkring Soest, de orga-

niserende partij. ,,We stellen de op-

komst enorm op prijs,’’ zegt voor-

zitter Wantenaar. ,,Het is zo leuk

dat het gezelschap zo gemengd is:

leden, ondernemers, politici... een

goede mix van de Soester gemeen-

schap.’’

Het thema van de avond is dit keer

‘Handen uit de mouwen’, een

thema dat voor horecaondernemer

Antonio van den Hengel, op de

foto met compagnon Bas Romein,
in 2015 ook al opging. Van den

Hengel ging in november negen

dagen naar Cambodja om daar

twee huizen te bouwen voor wedu-

wen en hun kinderen. ,,We hebben

de huizen in een week gebouwd. In

de zinderende hitte, zonder elektra.

Je gaat daar echt terug in de tijd.

Voor 2016 steek ik mijn handen uit

de mouwen met een nieuw project.

In Soest-Zuid begin ik een mediter-

raans tapasrestaurant. De bouw is

net begonnen.’’

VoorWilco Wernsen en Julian
Dorrestein van Overhees Bowling

hangen een letterlijke betekenis

aan het thema Handen uit de mou-

wen. ,,Ik probeer zo productief mo-

gelijk te werken,’’ zegt directeur

Wernsen. ,,Ik wil zo veel mogelijk

zelf doen. Als er iets stuk is, maak

ik het zelf.’’

Mies van den Brule en Baudy
Wiechers geven op een andere

manier invulling aan het thema: zij

verzorgen een workshop in de

avond. In een zaaltje boven het

feestgedruis geeft Wiechers een

workshop over de CONSENT-me-

thode, daarnaast kunnen de aan-

wezigen boetseren bij Van den

Brule. ,,Ik nodig mensen uit om

hun eigen hand te boetseren. Ik

vind het leuk dat er tijdens deze

nieuwjaarsbijeenkomst iets heel

anders gedaan wordt. Deze springt

eruit tussen al die andere.’’

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst

van de Soester Zakenkring geen el-

lenlange speeches, maar wel

ruimte voor burgemeester Rob
Metz om de aanwezigen toe te

spreken. ,,Het thema voor 2016

wordt: ‘Wij zijn Soest’ en ik wil alle

Soester ondernemers uitdagen dit

verder uit te dragen. Ik ben ervan

overtuigd dat we met onze onder-

nemersgeest samen Soest kunnen

maken.’’

Judith de Pagter, voorzitter van
netwerkclub Soest Netwerkt,

brengt een toost uit op 2016. ,,Het

wordt voor ons een jaar met een

ambitieus doel: we willen van 55

betalende leden naar de 100 gaan.’’

Na de speeches is het tijd om te

eten. En eten, dat is er genoeg tij-

dens deze bijeenkomst. Van een

stamppottenbuffet tot grote scha-

len pasta, van vlees uit een green

egg tot een lopende band vol sushi.

Jaap Schots en Silvia van Zome-
ren van Sushi Time zorgen dat er

schaaltjes met sushi klaar staan, en

die vinden gretig aftrek: in een

mum van tijd staat er een enorme

rij rond de band en is de sushi op.

Geen nood, want de aanwezigen

kunnen leren hoe ze zelf sushi kun-

nen maken in de sushiworkshop.

Kijkend naar de avond zijn Rob-

bert Goedhart en Thijs Duindam,
eigenaren van de Soester Duinen,

blij en trots om weer gastheer te

mogen zijn van de nieuwjaarsbij-

eenkomst. ,,We zijn sinds vier jaar

eigenaar van het restaurant, dit is

het derde jaar dat de receptie hier

gehouden wordt,’’ zegt Goedhart.

,,Elk jaar is het een feestje, er valt

altijd zo veel te genieten.’’

‘Handenuitdemouwenin2016’

ZAntonio van den Hengel en Bas
Romein: ‘Een nieuw project.’

WAT: Nieuwjaarsbijeenkomst Soester Zakenkring WAAR: Restaurant de Soester Duinen WANNEER: Vrijdag-
avond LEUK? Druk bezochte, tot in de puntjes verzorgde receptie met origineel programmaLLLLL

Z Jaap Schots van Sushi Time flambeert zalm voor de gasten. De
sushi is binnen een mum van tijd op. FOTO’S ANNEMARIE DEGENS

Societyjournalist Annemarie Degens zoekt bruisende bijeenkomsten

op. Binnenkort ook een feestje, opening of gezellige borrel in Amers-

foort of de regio? Nodig Annemarie uit via e-mail: ac.redactie@ad.nl

Nieuwjaarsreceptie Soester Zakenkring

ZDe Soester Zakenkring: Henk
van Asch, Paul Martens, Jan Erik
van der Wolf en Kees Wantenaar.
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IVAR PENRIS
UTRECHT | Voormalig VVD-poli-
tica Kathalijne de Kruif laat vrij-
dag in Arnhem haar gezicht niet
zien bij het begin van haar straf-
zaak voor schending van het
ambtsgeheim. Op 25 januari, als
ze voor witwassen van crimineel
geld voor de rechter in Utrecht
moet verschijnen, kan ze zich
niet meer verschuilen.
Bij de rechtbank van Arnhemwordt

vrijdag 15 januari een begin ge-

maakt met de zaak tegen De Kruif

en haar partijgenoot Piet Ploeg, die

ervan worden verdacht informatie

over de benoeming van een nieuwe

burgemeester voor Stichtse Vecht te

hebben uitgewisseld. De Kruif zat in

de vertrouwenscommissie en zou

Ploeg, die daar geen deel van uit-

maakte, dingen verteld hebben die

strikt geheim waren.

Vrijdag kunnen de aanklager en

de advocaten van beide verdachten

nog onderzoekswensen indienen,

voordat de zaak echt word behan-

deld. Daarvoor hoeft De Kruif nog

niet te komen opdraven en dat zal

ze volgens haar advocaat ook niet

doen. Ook Piet Ploeg zal zich niet

publiekelijk vertonen. Gezien de

ruime media-aandacht voor beide

zaken, blijven de twee zo veel moge-

lijk uit de publiciteit.

Ruim anderhalve week later kan

De Kruif er niet meer onderuit, als

de zaak tegen de grote Maarssense

hennepbende begint. De Kruif zal

zich persoonlijk moeten verant-

woorden.

Het proces tegen de acht verdachten

neemt acht dagen in beslag. Dat is

langer dan in vergelijkbare zaken.

Maandag 25 januari verschijnen

alle verdachten, daarna zullen ze in

kleine groepjes gedurende een deel

van die acht dagen verhoord wor-

den door de driekoppige rechtbank.

De Kruif wordt verweten het geld

dat haar vriend en zijn kameraden

met de hennepteelt verdienden, te

hebben witgewassen .

De arrestatie van De Kruif was

voor de VVD een nieuwe smet op

het al zwaargeschonden blazoen en

ook binnen de gemeenteraad van

Stichtse Vecht ging de affaire de

raadsleden niet in de koude kleren

zitten. ,,Het is inderdaad hard aan-

gekomen,’’ zegt de nieuwe burge-

meester Marc Witteman.

Benoeming
De Kruif speelde de informatie over

de sollicitatieprocedure voor dat

ambt door naar medeverdachte

Ploeg om hun partijgenoot Rob Bats

op die plek te krijgen. Dat lukte niet:

PvdA’er Witteman kreeg de voor-

keur. Pas na de benoeming vanWit-

teman werd in februari vorig jaar

duidelijk dat er tijden de procedure

gelekt was. Bats wordt overigens

niet strafrechtelijke vervolgd.

De affaire heeft volgensWitteman

zijn sporen nagelaten in de raad. ,,Ik

kan er niet exact de vinger opleggen,

maar het heeft invloed gehad op de

onderlinge verhoudingen.’’

De andere grote partijen laten

zich niet graag uit over de affaire. Ze

willen alleen kwijt dat de kwestie in

hun beleving geen invloed heeft

gehad op het functioneren van de

raad.

Toch werd donderdag afscheid ge-

nomen van wethouder Jaap Ver-

kroost, die in november struikelde

over een kleine misstap. Hij had ver-

zuimd te melden dat hij een lening

had afgesloten bij een plaatsgenoot

en trad af. ,,We zijn ver, ver doorge-

slagen in het integriteitsdebat,’’ zei

zijn partijgenoot en CDA-fractie-

voorzitter Marnix Veldhuijzen. ,,Het

is jammer dat een kleine fout zulke

grote gevolgen kan hebben.’’

Of de affaire De Kruif er voor ge-

zorgd heeft dat fouten sneller afge-

straft worden, wil hij niet zeggen.

,,Het risico dat je iets zegt wat ver-

keerd valt, is veel te groot.’’

Zijn VVD-collega FrankMasteling

en Ron Druppers van Maarssen

2000 denken niet dat de affaire van

invloed is geweest.

Druppers: ,,Dit was altijd ge-

beurd, alleen ligt de VVD nu onder

een vergrootglas.’’

NKathalijne de
Kruif wordt
verdacht van
het schenden
van het ambts-
geheim en van
witwassen.
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