
 

  
 

UITNODIGING LUNCHBIJEENKOMST UIT IN SOEST 
 
Soest, 1 juni 2018 
 
Beste ondernemers in Soest en Soesterberg, 
 
 De besturen van Uit in Soest en de Soester 
Zakenkring nodigen u graag uit voor een 
informatieve en gezellige lunch op dinsdag 
3 juli 2018. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
u bijgepraat over de toeristische 
ontwikkelingen in onze regio en de trends 
op landelijk- en wereldniveau.  
 
Programma:   
12.00 Inloop en ontvangst met een eenvoudige lunch. 
12.45 Robbert Goedhart, voorzitter Uit in Soest, heet u welkom. 
13.05 Dennis Sille, directeur van Amersfoort Citymarketing, net als het 

Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug & Vallei, één van de 
dragers van de (inter)nationale regiostrategie toerisme regio 
Utrecht. Tijdens deze lunchbijeenkomst neemt Dennis u mee in 
de strategie die vanuit de regiomarketingorganisaties, met steun 
van 19 Utrechtse gemeentes en de provincie, is opgezet om het 
toerisme in de regio Utrecht internationaal te versterken. 

13.55 Rondvraag en sluiting. 
 
Locatie: 
Molen de Windhond, Molenweg 30, 3764 TA Soest 
 
Aanmelden: 
U kunt zich tot 1 juli a.s. aanmelden via de onderstaande knop. Na 
aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 

 
 

SAMENWERKING VAN 
 
Soester Zakenkring 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
Soestdijkse Grachten 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
ONS-Netwerk 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
Richelleweg 
 
Soest Netwerkt 
 
Winkelcentra 
 
Horeca 
 
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 

https://www.zakelijksoest.nl/szk-wie-zijn-wij
https://www.zakelijksoest.nl/sg
https://www.zakelijksoest.nl/ons-netwerk
https://www.zakelijksoest.nl/bedrijventerrein-richelleweg
https://www.zakelijksoest.nl/soest-netwerkt
https://www.zakelijksoest.nl/winkelcentra
https://www.zakelijksoest.nl/horeca
https://www.zakelijksoest.nl/bmo-soest-wie-zijn-wij
mailto:henk@bmosoest.nl
mailto:paul@bmosoest.nl
https://www.zakelijksoest.nl/
https://www.zakelijksoest.nl/aanmelden/179


Met vriendelijke groet en graag tot ziens op dinsdag 3 juli! 
   

Bestuur Uit in Soest 
www.uitinsoest.nl 
henk@uitinsoest.nl  

Bestuur Soester Zakenkring 
www.zakelijksoest.nl 
info@soesterzakenkring.nl  

 
Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend; bij aanmelding rekenen wij op 
uw komst. 
 
 
 
  

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. 
Techniek: Reto  
 
  

 

  

Copyright 2018 Zakelijk Soest - Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie. Het 
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de 
afzender en de e-mail en daarvan eventueel gemaakte afdrukken te vernietigen. Indien deze email niet aan u is gericht, is het u niet 
toegestaan deze en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren. 
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