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UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
SOESTER ZAKENKRING VRIJDAG 6 JANUARI 2017  
 
Soest, 19 december 2016 
 
Beste leden van de Soester Zakenkring en genodigden, 
 
2017 wordt een jaar van fris denken, omgaan met en open staan voor 
nieuwe ideeën. Het economisch klimaat ziet er beter uit dan voorheen en 
stimuleert om op de ingeslagen weg door te gaan; samen met collega-
deelnemers en overheid op zoek gaan wat huidige en toekomstige 
ontwikkelingen kunnen gaan betekenen. 
 
Omdat Soest voor de meesten van u dé levensader van uw onderneming 
is, is als thema van de Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 gekozen voor ‘Home 
Sweet Home’. Als Soester ondernemer kunt u elkaar op een 
ongedwongen wijze ontmoeten. De eerste aanzet hiertoe is dus de 
Soester Zakenkring Nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
Het bestuur nodigt u en uw partner dan ook van harte uit. 
 
Relevant gegevens:  
 
Datum: Vrijdag 6 januari 2017, van 17.30-24.00 uur. 
Locatie: Restaurant De Soester Duinen, 
Soesterbergsestraat 188 te Soest  
 
Klik op onderstaande knop om u aan te melden:  

 
 
Programma:  
 
17.30-18.50: Ontvangst met handen schudden of anderszins en borreltijd 
met een diversiteit aan heerlijkheden. 
 
19.00-19.30: Soesterzaal: Nieuwjaarstoespraken door de burgemeester 
van Soest Rob Metz en de voorzitter van de Soester Zakenkring Kees 
Wantenaar. 
 
19.30-24.00: Voor alle ruimtes zowel binnen als buiten geldt: met een 
drankje in de hand wordt u op diverse plekken getrakteerd op vele 
culinaire hoogstandjes van nationale en plaatselijke bodem. Laat u 
verrassen! Voor elk wat wils! 
 
 

SAMENWERKING VAN 
 
Soester Zakenkring 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
Soestdijkse Grachten 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
ONS-Netwerk 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
Winkelkringen 
 
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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Wat u vast ook niet wil missen? 
Gedurende de avond zijn er verschillende workshops waar iedereen zijn 
creativiteit kan inzetten, zoals: workshops bonbons maken door Arjan 
Tops van Top’s Edelgebak, boetseren met Mies van den Brûle en origami 
met Suzanne de Groot. Poptroubadour Arnaud Kas zal met zijn gitaar en 
stem vrolijke noten ten gehore brengen. De Nieuwjaarsbijeenkomst van 
de Soester Zakenkring belooft weer een van de leukere feestjes van 
Soest te worden! 
 
(!) Aanmelden en afspraken zoals die sinds dit jaar gelden: 
   

Lid en genodigde 
van de Soester Zakenkring 
 
Als lid en genodigde kunt u met 
twee personen kosteloos 
deelnemen. Wilt u met meer 
personen aanwezig zijn, dan 
zijn die van harte welkom. 
Ingevolge de afspraken die 
gemaakt zijn tijdens de 
Algemene Ledenvergadering 
2014, betalen meer dan 2 
personen per bedrijf 
€ 25,- p.p. bij binnenkomst.  

    

Niet-lid 
van de Soester Zakenkring, 
maar wel lid worden 
 
Bent u nog geen lid van de 
Soester Zakenkring maar wilt u dat 
wel worden? Dan geldt de 
volgende ‘introductie contributie’: u 
wordt lid en betaalt een introductie 
lidmaatschap van € 250,- i.p.v. € 
350,- én kunt u met 2 personen 
kosteloos deelnemen aan de 
Nieuwjaarsbijeenkomst.  

 
 
Aanmelden mogelijk tot donderdag 5 januari 2017. 
 
Klik op onderstaande knop om u aan te melden:  

 
 
Wij verheugen ons op uw komst. 
Namens het bestuur van de Soester Zakenkring tekenen wij. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Wantenaar, voorzitter en Paul Martens, secretaris 

Techniek: RETO  
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