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Persbericht 

16 juni 2022 

Vrijwilligers café Soesterberg 

In de vorig jaar door de stichting Samen voor Soesterberg gehouden enquête hebben ruim 40 

inwoners aangegeven wel iets te willen organiseren op het terrein van sociaal-culturele 

activiteiten. Deze groep is tweemaal bijeengeweest samen met mede organiserende partijen 

Balans en De Linde (AGAVS). Er zijn prioriteiten gesteld voor 2022. De eerste resultaten zijn 

geboekt. Er gebeurt weer wat in Soesterberg. De viering van Koningsdag was een succes evenals de 

Avond Vierdaagse. Contacten zijn gelegd voor kleinere activiteiten. Voor het eerst dit jaar gaat ook 

op 3 juli Gluren bij de Buren in Soesterberg plaatsvinden met 11 deelnemers. Voor het organiseren 

van een Kerstmarkt in 2021 was het te kort dag, maar staat voor dit jaar wel op de agenda. Voor 

genoemde activiteiten zijn extra vrijwilligers altijd welkom. 

Vrije inloop 

Er is weer een positieve sfeer aan het ontstaan, ondanks het nog ontbreken van een nieuw sociaal-

cultureel centrum. We willen die positiviteit vasthouden en verder uitbouwen. Er moet nog meer 

gebeuren om Soesterberg weer te laten bruisen. Daarom wordt er op 28 juni weer een bijeenkomst 

georganiseerd in de vorm van een Vrijwilligers café. Behalve de eerder uitgenodigde groep is 

iedereen welkom die een goed idee heeft en dat samen met anderen graag zou willen realiseren. Het 

gaat dus vooral om doeners. Wie wil er bijvoorbeeld wat doen op het gebied van muziek of voor 

kinderen. Of leg contacten voor een wandel- of fietsclubje. Maakt niet uit wat, kom langs, maak 

kennis met andere geïnteresseerden en draag een steentje bij. Professionals zijn aanwezig om te 

helpen bij het opstarten van activiteiten. Alleen gezamenlijk kunnen we er voor zorgen dat de 

leefbaarheid in het groeiende Soesterberg beter wordt. 

 

Bijeenkomst: Vrijwilligers café 

Datum: dinsdag 28 juni 2022 

Tijd: aanvang 20.00 uur, inloop 19.45 uur 

Plaats: Time Out, Banninghal aan de Banningstraat 
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