
  
  

Persbericht  

23 september 2022  

Vrijwilligers café Soesterberg  

De Stichting Samen voor Soesterberg wil, in samenwerking met de stichtingen Balans en 

De Linde, de sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg stimuleren. De eerste resultaten 

zijn zichtbaar. Er gebeurt weer wat in Soesterberg, Koningsdag, Avond Vierdaagse, Gluren 

bij de Buren en recent mede op initiatief van de gemeente een groot Dorpsfeest. Er is weer 

een positieve sfeer aan het ontstaan. We willen die positiviteit vasthouden en verder 

uitbouwen. Daarom wordt er op dinsdag 4 oktober weer een bijeenkomst georganiseerd 

in de vorm van een Vrijwilligers café.  

Agenda  

Er staat meer op de agenda. Er zijn plannen om in oktober weer Halloween te vieren. Er komt in 

november weer een echte Sinterklaas intocht, en in december voor het eerst een Kerstmarkt. Voor 

de organisatie van Halloween worden nog vrijwilligers gezocht, voor Sinterklaas en Kerst hebben zich 

al vrijwilligers gemeld. Extra handjes zijn altijd welkom.   

Behalve deze grotere activiteiten gebeurt er al veel meer in het dorp, activiteiten die niet bij iedereen 

bekend zijn. Daarom zijn we bezig die allemaal te inventariseren en inzichtelijk te maken. De resultaten 

zullen worden gepresenteerd op de bijeenkomst. Vrije 

inloop  

Iedereen is welkom. Maar vooral doeners met creatieve 

ideeën. Wie wil er bijvoorbeeld wat ondernemen op het 

gebied van muziek, of leg contacten voor een wandel- of 

fietsclubje of gewoon voor gezellige bijeenkomsten. 

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 ervoor zorgen dat het groeiende Soesterberg weer gaat bruisen en de leefbaarheid beter wordt.  

  

Bijeenkomst: Vrijwilligers café  

Datum: dinsdag 4 oktober 2022  

Tijd: aanvang 20.00 uur, inloop 19.45 uur  

Plaats: Time Out, Banninghal aan de Banningstraat  
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