
 

Wedstrijd: wie is de beste “kinder-toeristen-baas” 

van Soest en Soesterberg? 
Een leuke creatieve knutselwedstrijd voor de kerstvakantie, 

met een geweldige prijs!  

We hebben dit jaar opnieuw een rare kerstvakantie. Door de corona-maatregelen zijn veel leuke doe-dingen, de 

bioscoop, het zwembad en allerlei dagje-uit attracties gesloten. Maar we gaan ons echt niet vervelen hoor want Uit 

in Soest heeft een leuke wedstrijd bedacht! 

De wedstrijd: wat is jouw favoriete plek in Soest en Soesterberg??  

Stel je bent de baas in Soest en Soesterberg die over alle toeristen gaat. Dan weet je al lang dat we het leukste 

kindermuseum van de provincie hebben (het Nationaal Militair Museum). En je weet ook dat je heerlijk kunt spelen 

in de Soesterduinen. Of heb jij toch een ander plekje in Soest en Soesterberg waar jij als kinder-toeristen-baas 

reclame voor wilt maken?  

Dan gaan we je nu aan het werk zetten! 

Dit ga je doen: 

- Kies jouw favoriete vakantie & plezier plek in Soest of Soesterberg. 

- Bedenk hoe je dit als de toeristen-baas voor jouw plek reclame kunt maken, je mag met van alles komen: 

een mooi opstel, mooie foto’s met je verhaal, je kunt een mooie tekening maken, een poster, een kijkdoos, 

.. of maak een leuk filmpje met je telefoon.  

Alles is okay als het maar origineel, leuk en creatief is. 

- Belangrijk: Maak van je creatie een foto en post die op onze Facebook of Instagram pagina. Vertel bij je 

foto waar de plek is en waarom hij jouw favoriet is (mag je ook door je ouders laten doen hoor…)  



- Wil je iets opsturen, dat kan: Wedstrijd Soest, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn 

- Wil je iets emailen, dat kan ook: samenwerkenloont@hv-marketing.nl 

Je bent maximaal 12 jaar oud en mag je creatie insturen tot 9 januari 2022. 

Wij maken de winnaar bekend op 21 januari 2022. 

Dit kun je winnen: 

- Een bezoek met je beste vriend of vriendin en je ouders aan het Nationaal Militair Museum. Is natuurlijk 

superleuk want daar is altijd weer iets nieuws te beleven. 

- Een heuse Soester Knollenbon t.w.v. € 50,00 die je vrij kunt besteden bij een heleboel winkels in Soest. 

Voordat je meedoet, vraag even toestemming aan je ouders. 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door UitinSoest, het platform van Soester toeristische ondernemers, i.s.m. 

Regionaal Bureau voor Toerisme Utrechtse Heuvelrug en Vallei. 

Lees ook de voorwaarden voor deelname. 

 

Wat is jouw favoriete plek in Soest en Soesterberg? Doe mee.. 

      

    

 

 

 


