
 

  
 

UITNODIGING HARINGPARTY 
SOEST-BAARN 2018 
 
Soest, 28 mei 2018 
 
Beste leden en genodigden van 
de Soester Zakenkring, 

 

 
De zomer beleven en proeven tijdens de Haringparty Soest-Baarn 
2018. Wij begroeten u graag op dinsdag 12 juni tijdens dit informele 
en gezellige evenement. De veiling van het eerste vaatje Hollandse 
Nieuwe is het hoogtepunt van de avond. Maar natuurlijk kunt u zelf 
genoeg hoogtepunten verzamelen. Ontmoet uw collega’s, proost op 
de zomer en proef de zilte lekkernij uit de zee! 
 
Elk jaar in juni is het weer zo ver: de start van het haringseizoen! Het 
moment waar haringliefhebbers naar uitkijken: de presentatie en het 
proeven van de nieuwe haring. Samen met uw collega-ondernemers uit 
Soest en Baarn kunt u genieten van het lekkers dat de zee ons dit jaar 
biedt. Traditiegetrouw wordt het haringseizoen officieel geopend door het 
eerste vaatje Hollandse Nieuwe te veilen, waarbij de opbrengst naar goede 
doelen in Soest of Baarn zal gaan. U weet ongetwijfeld van de voorgaande 
edities dat een Haringparty Soest-Baarn een gezellige en informele 
bijeenkomst is waar u elkaar kunt ontmoeten en waar u een bod kunt doen 
op de eerste vaatjes haring. 
 
Laten we voor deze gelegenheid de haringparty ook maar de officieuze 
start van de zomer noemen. De smaak van het zilte zeebanket is synoniem 
voor het geluid van de branding, zon, zee en zand, aan de horizon vaart 
een vissersboot. Even niks…alleen de zomer! 
 
Niet alleen de smaak maar ook de sfeer. Elkaar ontmoeten in zomerse 
sferen met als motto: de officiële start van het nieuwe haringseizoen. Vanaf 
woensdag 13 juni mag de ‘Hollandse Nieuwe’ verkocht worden. De avond 
ervoor, dinsdag 12 juni wordt de 17de Haringparty Soest-Baarn gehouden. 
Een evenement dat georganiseerd wordt door de Soester Zakenkring, de 
Contactgroep Baarnse Bedrijven en Horeca Baarn-Soest. 
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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 
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In verband met de organisatie een vriendelijk verzoek aan te melden 
voor vrijdag 8 juni. 
 
Het eerste vaatje wordt geveild via het systeem van een Amerikaanse 
veiling. De opbrengst is bestemd voor diverse maatschappelijke 
organisaties in Soest en Baarn, voor 2018 zijn dit: gereedschappen 
Kinderatelier, Nationaal Kampioenschap Traditioneel Gerei, Duo fiets De 
Leuning, Open Monumentendagen Soest, Sinterklaasintochten Soest, 
Soesterberg, Baarn, Hospice De Luwte, Koningsdagspelen, HMG 
legertenten, materialen Amerpoort, AED Verkeersregelaars. 
 
De bieder die het bod uitbrengt, waardoor het vooraf bepaalde eindbedrag 
wordt bereikt, is de trotse eigenaar van het eerste tonnetje Hollandse 
Nieuwe. Wat een mooie beloning ligt in het verschiet; zilt zeebanket en de 
felicitaties van collega-ondernemers. En, publiciteit! Tijdens de veiling 
worden prachtige prijzen aan de diverse bieders overhandigd. 
 
Wilt u prijzen voor tijdens de veiling ter beschikking stellen? 
Laat dit weten aan Paul Martens. 
 
Onze haringveilingmeesters dit jaar zijn Stephan Ott van de Eetvilla van 
den Brink en Sander Van Veenendaal van Grand Café De Lindenhof. Op 
een speciale manier zullen zij oproepen zoveel mogelijk te bieden voor de 
goede doelen in Soest en Baarn. 
 
De biedingbordjes worden u bij de entree overhandigd. Deze zijn op naam 
gesteld. Per uitgebracht bod wordt achteraf € 50,- gefactureerd. Wanneer u 
zich aanmeldt voor de haringparty krijgt uw onderneming een factuur van € 
50,-. Dit bedrag moet u zien als startbedrag van de veiling c.q. inschrijfgeld 
voor de Haringparty. Hierdoor gaat de veiling sneller. Dan heeft u meer tijd 
om te netwerken. Uiteraard is er na de veiling een feestelijk en smakelijke 
buffet, aangeboden door de crew van de Soester Duinen. 
 
 
RELEVANTE GEGEVENS  
Datum Dinsdag 12 juni 2018 
Locatie  Rest. De Soester Duinen 

Soesterbergsestraat 188, Soest 
Programma  17.00-18.00 uur: Ontvangst en aangeklede borrel 

  
18.00-18.10 uur: Welkom door Kees Wantenaar, voorzitter 
Soester Zakenkring  

  
18.10-19.30 uur: Veiling door Stephan Ott en Sander van 
Veenendaal 

  
 
Daarna, tot circa 22.00 uur: een smakelijk buffet 

  Tijden onder voorbehoud. 

 

 
In verband met de organisatie een vriendelijk verzoek aan te melden 
voor vrijdag 8 juni. 
 
Graag tot ziens op dinsdag 12 juni a.s. 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees Wantenaar, voorzitter Soester Zakenkring 
Ronald Zanoli, voorzitter Contactgroep Baarnse Bedrijven 
Thijs Duindam en Robbert Goedhart, Rest. De Soester Duinen 
Guido Demmers, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Afd. Baarn- 
Soest  
  

hoogste resolutie 
aanleveren. 
 
Redactie: Paul Martens 
e.a. 
Techniek: RETO  
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