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BUBBELS Societyjournalist Annemarie Degens loopt alle bruisende bijeenkom-
sten af. Binnenkort ook een feestje, opening of gezellige bijeenkomst
in Amersfoort of de regio? Nodig haar uit via e-mail: ac.redactie@ad.nl

E
n dat is ook dit jaar niet an-
ders. Bij de ingang van het
restaurant staan gastheren
van de Soester Zakenkring,
Kees Wantenaar, Jan Erik

van der Wolf, Henk van As en Paul
Martens klaar om iedereen welkom
te heten. 
,,Het is hier altijd goed geregeld en

we krijgen ook altijd terug van onze
gasten dat ze het hier fijn vinden’’,
zegt Paul. ,,Het is hier vertrouwd en
goed georganiseerd, dus waarom
zouden we ergens anders naartoe
gaan? Maar niet alles is vanavond
hetzelfde als voorgaande jaren hoor.
We hebben een aantal dingen anders
gedaan.’’
Hij doelt onder andere op de ma-

nier van presenteren. Dit keer niet
door middel van speeches, maar in
interviewvorm. Op het podium stelt
Jean Heijl van Radio Soest vragen

Nieuwjaarsreceptie.Traditiegetrouw viert de Soester Zakenkring het nieuwe jaar met haar leden tijdens
een bijeenkomst in Restaurant De Soester Duinen.

over het Soester zakenleven aan bur-
gemeester Rob Metz en aan Kees
Wantenaar, voorzitter van de Soester
Zakenkring. 
Metz: ,,Ondernemers van Soest

weten elkaar goed te vinden. Dat
heeft als resultaat dat Soest beter
door de crisis heen is gekomen dan
andere gemeenten. Er is hier bijna
geen leegstand en dat maakt Soest
uniek. In de toekomst willen we
meer naar regionale samenwerkin-
gen kijken. Dat is niet altijd even
makkelijk. Maar de eerste plannen,
bijvoorbeeld voor samenwerking
met Amersfoort, liggen er.’’

Verkiezingen
Ook haalt de burgemeester de aanko-
mende verkiezingen nog even aan.
,,Ik heb heel veel respect voor wat de
raadsleden allemaal neerzetten. Wil
je je verbonden voelen met Soest? Ga

dan stemmen op 21 maart.’’
De gemeenteraadsverkiezing is

een onderwerp dat Tineke Flinter-
man en Jaap Meijer, tweede en ze-
vende op de lijst van D66, erg aan-
spreekt. ,,We hebben een leuke lijst
met heel diverse mensen, maar wat
Soest uiteindelijk gaat stemmen
moet nog blijken. Wij hebben er in
ieder geval heel veel zin in.’’

Website
Ook wordt deze avond de nieuwe
website van zakelijk Soest, gemaakt
door Remco de Hiep, gepresenteerd.
Die website kreeg een vernieuwd ui-
terlijk, is overzichtelijker en heeft
een voor Nederland uniek bedrijven-
register, opgezet door onder andere
Judith de Pagter van Soest Net-
werkt. ,,Het doel van dit bedrijvenre-
gister is enerzijds dat bedrijven el-
kaar eenvoudig kunnen vinden en

anderzijds dat de gemeente Soest bij
aanbestedingen tot 25.000 euro door
raadpleging van dit register lokale
ondernemers kan vinden voor op-
drachten. Het was een flinke klus om
dit op te zetten, maar het resultaat
mag er zijn.’’
Vervolgens is het tijd voor een bor-

rel en hapjes van een van de uitge-
breide buffetten in verschillende lan-
denthema’s. Zoals altijd zijn er op de
bovenverdieping originele work-
shops te volgen. Dit keer kan er wor-
den geschilderd en worden er henna
tatoeages gezet door Kubra Can. 
Ondernemer Bianca Zoeteman

greep de kans om haar hand te laten
beschilderen. ,,Ik heb altijd al een ta-
toeage gewild, maar ik durf geen
echte te laten zetten. Dit is dus ideaal.
Komende week heb ik allemaal af-
spraken met klanten. Ik ben be-
nieuwd wat zij ervan zullen vinden.’’

� Ondernemer Bianca Zoeteman laat een hennatatoeage schilderen door Kubra Can. ,,Ik heb er
altijd een gewild maar durf geen echte te laten zetten.’’ FOTO’S ANNEMARIE DEGENS

� Het ontvangstcomité op de receptie van de Soester Zakenkring: Kees
Wantenaar, Jan Erik van der Wolf, Paul Martens en Henk van As.

� D66-kandidaten Tineke Flinter-
man en Jaap Meijer.

� Burgemeester Rob Metz en Kees
Wantenaar worden geïnterviewd.

FEEST

Wat? De nieuw-
jaarsbijeenkomst
van de Soester Za-
kenkring.
Waar? Restaurant
De Soester Duinen.
Wanneer? Vrijdag-
avond.
Leuk? Zoals de
gastheren zelf ook
zeggen: een van de
leukste feestjes
van het jaar.

Soest proost op het nieuwe jaar

AMERSFOORT Amersfoorter
Adri van Doorn (58), vrijwilliger
in het Soesterkwartier, kreeg za-
terdagavond de Lenaert Nicasi-
usspeld overhandigd uit handen
van locoburgemeester Fleur Im-
ming.
De speld is een gemeentelijke on-
derscheiding, die sinds 2012 wordt
toegekend als blijk van waardering
aan personen die zich maatschap-
pelijk of op sociaal gebied verdien-
stelijk maken voor Amersfoort.
Als betrokken bewoner van de

Bloemenbuurt is Van Doorn één
van de trekkers van de bewoners-
commissie Portaal en is hij lid van
de werkgroep buurtbudget Soes-
terkwartier. 
Voor kinderen in de buurt ver-

zorgde hij straatspeeldagen, is hij
Kerstman tijdens de kerstmarkt en
organiseerde hij mede het oud en
nieuwvreugdevuur.

Meerschuimers
Ook is Van Doorn al lange tijd ac-
tief als vrijwilliger voor K.V. De

Meerschuimers. Hij was voor die
vereniging onder meer betrokken
bij het bouwen van de carnavals-
wagens, het organiseren van op-
tochten en bejaardencarnaval. De
laatste twaalf jaar bekleedde hij de
functie van penningmeester. 
Voor het Reumafonds is Van

Doorn ruim 30 jaar actief als wijk-
hoofd in het Soesterkwartier. 
De uitreiking vond plaats tijdens

het Hofbal van Karnavalsvereni-
ging De Meerschuimers in Speel-
tuin Soesterkwartier.

Erespeld voor Adri van Doorn (58) � Tijdens
het Hof-
bal van
karna-
valsver-
eniging
De Meer-
schui-
mers
werd Adri
van
Doorn
onder-
scheiden.
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