
          

Persbericht
(Met foto van Bert Krijger)

Soest, 6 april 2011

Bert Krijger, Vice voorzitter Stichting Cultuurplatform Soest

 
Bert Krijger heeft per direct het bestuurslidmaatschap aanvaard van het Cultuurplatform in Soest.
Hij zal in de rol als vice voorzitter met betrekking tot de kunst en cultuur met name betrokken zijn bij 
specifieke projecten en contacten, zoals de vliegbasis Soesterberg, de Paltz, de Vrede van Utrecht, het 
Toeristisch Platform Soest en gemeentelijke en regionale contacten dien aangaande.

Bert Krijger is in en rond Soest een bekende persoonlijkheid en was tot voor kort gedurende twee 
raadsperioden, de wethouder van Financiën binnen deze gemeente. Maar daarvoor al actief, want bijna 
10 jaar organiseerde hij met een kleine werkgroep de jaarlijkse Seizoensmarkt op en rond het 
Raadhuisplein, de voorloper van het huidige Cultuurfestival.  
Naast zijn nieuwe bestuurslidmaatschap in het Cultuurplatform bekleed Bert Krijger bestuurlijke functies 
in o.a. Vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en het voorzitterschap van de 
ANBO.

De Stichting Cultuurplatform Soest, heeft tot doel het bevorderen van de kunst en cultuur binnen de 
gemeente Soest door verbetering van de onderlinge samenwerking d.m.v. informatie uitwisseling, het 
initiëren van gezamenlijke activiteiten en het ondersteunen van de aangesloten leden.
Daarnaast heeft  het platform mede namens haar aangesloten leden een adviserende stem naar het 
gemeentebestuur.
Het Cultuurplatform onderhoudt hiernaast nauwe contacten met culturele organisaties in de regio.
Het Cultuurplatform is tevens organisator van de jaarlijks terugkerende Jac. van Looylezing, het 
Kunstlint in de Lente en in samenwerking met het Cultuurpunt mede-organisator van het periodieke 
Cultureel Café.
Hiernaast is het cultuurplatform Soest  initiator en aanjager van diverse culturele projecten, waaronder 
het jaarlijkse Cultuurfestival en het komende Paltzfestival in de herfstvakantie en de culturele avonden 
in Grand Café De Lindenhof.
Op dit moment telt het Cultuurplatform honderdveertig deelnemende organisaties en kunstenaars.
Voor meer informatie kan men terecht op de website van de Stichting: www.cultuurplatformsoest.nl

http://www.cultuurplatformsoest.nl/

